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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 Kompanisë Rajonale 

për Mbeturina Uniteti sh.a , në konsultim me Ndihmës Auditoren 

e Përgjithshme Arvita Zyferi, e cila e ka mbikëqyrur auditimin. 

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga Liridona Berisha-

Kelmendi, dhe anëtarët Ernes Beka dhe Jetmira Isufi, nën menaxhimin 

e Udhëheqësit të Departamentit të Auditimit Enver Boqolli. 

 

 

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 Pasqyrave Financiare Vjetore të 

Kompanisë Rajonale të Mbeturinave Uniteti sh.a Mitrovicë (Uniteti apo kompania) për vitin 2018, i 

cili e përfshinë  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 09/01/2019.   

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 Unitetit. 

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  

 

 

 

 

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 KRM 

Uniteti, gjatë procesit të auditimit. 

 

 

  

Ne nuk ishim në gjendje të marrim 
evidenca të mjaftueshme dhe të 
përshtatshme të auditimit për të 

siguruar bazë për dhënien e opinionit
të auditimit për PFV-të e vitit 2018. 

Kryesuesi i Bordit duhet t'i analizojë 
arsyet për mohim të opinionit dhe t'i 

identifikojë veprimet që kërkohen për 
të mundësuar një prezantim të drejtë 
dhe të vërtetë të PFV-ve (shih çështjet 

tek baza për mohim të opinionit).

Sa i përket menaxhmit financiar dhe 
kontrollit, në të gjitha fushat janë 
identifikuar mangësi të shumta.

Kryesuesi i Bordit duhet të ndërmarrë 
veprimet e nevojshme me qëllim të 
eleminimit të dobësive në fushën e 

MFK-së (shih çështjet A6 - A14 dhe B10 
- B13).

Aranzhimet e qeverisjes që kanë të 
bëjnë me llogaridhënien, kontrollet e 

brendshme dhe menaxhimin e rrezikut 
janë të dobëta.

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që 
janë marrë masa për përmirësimin e 

procesit të llogaridhënies, sistemeve të 
kontrollit të brendshëm dhe 

menaxhimit të rreziqeve (shih çështjet 
B14 - B17).
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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 Unitetit,  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 

Auditorit të Përgjithshëm (më tutje 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 të angazhuar për auditimin e pasqyrave financiare vjetore të Unitetit 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 mohim të opinionit, ne 

nuk ishim në gjendje të sigurojmë evidencën e nevojshme të auditimit për të pasur një bazë për 

dhënien e një opinioni të auditimit. Prandaj, ne nuk shprehim opinion për këto pasqyra financiare. 

Baza për mohim të opinionit 

Ne nuk ishim në gjendje të shprehim një opinion, për arsyet e përmendura në vijim: 

 Sipas SNK 16, rivlerësimi i pasurisë jo qarkulluese duhet të bëhet njëherë në 3 deri në 5 vite.  

Vlera e pasurive jo qarkulluese (toka, objekte ndërtimore, pajisje & makineri) sipas PFV ishte 

1,559,566€ për të cilat kompania, në mungesë të mjeteve monetare, nuk kishte bërë 

rivlerësimin e tyre që nga viti 2007. Andaj ne nuk ishin në gjendje që të konstatojmë nëse kjo 

vlerë është e saktë, apo e mbi/nënvlerësuar.  

 Sipas SNK 16, vlera kontabël është shuma me të cilën një aktiv paraqitet në pasqyrën e 

pozitës financiare pasi i janë zbritur çdo amortizim i akumuluar dhe çdo humbje e 

akumuluar nga zhvlerësimi.  

- Kompania në pasqyrën e pozitës financiare tek objektet ndërtimore kishte prezantuar 

vlerën 257,451€, ndërsa vlera e cila do të duhej të prezantohej sipas auditimit është 
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84,197€, e mbivlerësuar për 173,254€. Kjo pasi që kompania kishte prezantuar  pasuritë 

të cilat në libra të kontabilitetit ishin me vlera, ndërsa shikuar nga jeta e përdorimit të 

tyre do të duhej ta kishin vlerën zero. 

- Kompania në pasqyrën e pozitës financiare tek pajisjet dhe makineritë kishte prezantuar 

76,335€. Mirëpo, katër pasuri të blera në vitin 2017 në vlerë prej 21,888€ nuk ishin 

regjistruar në momentin e blerjes por ato ishin regjistruar në vitin 2018 dhe si rrjedhojë 

saldo fillestare e vitit 2018 është mbivlerësuar. Kjo kishte ndodhur për shkak të 

neglizhencës nga zyrtarët e kompanisë dhe mos vlerësimit të rëndësisë së kërkesave të 

SNK-ve. 

 Shënimet e kontabilitetit duhet të jenë burim i besueshëm i informatave në hartimin e 

pasqyrave financiare. Kompania në pasqyrën e pozitës financiare tek obligimet për tatime 

dhe kontribute kishte prezantuar 1,930,639€, ku janë përfshirë obligimet për tatimin e 

mbajtur në burim dhe kontribute pensionale dhe tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH). Ndërsa 

bazuar në konfirmimin e pranuar nga Administrata Tatimore e Kosovës (ATK)1, obligimi 

për tatimin e mbajtur në burim, kontributet pensionale dhe TVSH, përfshirë ndëshkimet dhe 

interesat ishte 2,919,436€ duke i nënvlerësuar për 988,797€. Kjo pasi që kompania nuk i kishte 

prezantuar interesin dhe ndëshkimet. 

 SNK 20 grantet qeveritare thekson se, kur grantet merren për një pasuri të zhvlerësueshme, 

të hyrat nga granti do të njihen përgjatë periudhave në të cilat pasuria zhvlerësohet në 

mënyrë sistematike. Kompania në pasqyrën e të ardhurave tek të hyrat tjera afariste 

(subvencione, grante) kishte prezantuar 213,650€, (53,651€ grant qeveritar dhe 160,000€ të 

hyrat nga subvencionet), ndërsa bazuar në regjistrin e pasurive vlera e subvencioneve dhe 

granteve në fund të vitit ishte 137,075€. Kompania nuk posedon marrëveshje apo ndonjë 

dokument i cili dëshmon që këto pasuri janë përfituar nga granti qeveritar. Për më tepër, për 

të hyrat nga granti dhe të hyrat e shtyra nuk mund të vërtetohet saktësia e prezantuar në 

PVF për shkak të mungesës së dëshmive lidhur me vlerën e tyre në momentin e përfitimit 

apo ndodhjes.   

 SNK 1, thekson se llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të arkëtueshmet tjera njihen në vlerën 

reale. Llogaritë e arkëtueshme të prezantuara në pasqyrën e pozitës financiare ishin 

2,994,744€. Kompania gjatë vitit 2018 në shënimet kontabël kishte të regjistruar blerës të pa 

identifikuar në vlerë 82,531€. Këto pagesa ishin kryer nga klientët e saj, por për kompaninë 

janë të pa identifikuar pasi që nuk dihet emri apo numri identifikues i  konsumatorit nga 

pagesat e kryera përmes llogarive bankare. Kompania në fund të vitit e kishte mbyllur këtë 

llogari duke e zvogëluar për 88,656€, mirëpo ne nuk ishim në gjendje që të konstatojmë nëse 

kjo vlerë është e saktë dhe ta konfirmojmë se si janë bërë harmonizimet me konsumatorët 

pasi që kompania nuk posedonte dëshmi. Saldoja përfundimtare pas mbylljes së llogarisë 

ishte -6,124€. Gjithashtu, nga 100 letër konfirmimet e dërguara konsumatorëve, ne nuk kemi 

pranuar asnjë konfirmim për llogaritë e arkëtueshme. Kjo ka ndodhur si pasojë e mungesës 

së kontrolleve dhe mbikëqyrjes adekuate të zyrtarëve në zyrën e financave.  

                                                      
1 Konfirmimi nga ATK ishte pranuar me datën 24.05.2019.  
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 Sipas Ligjit nr. 05/L-029 për tatimin në të ardhurat e korporatave neni 12, shpenzimet e 

borxhit të keq, konsiderohen si të tilla nëse i plotësojnë kushtet në vijim: pagesa nuk është 

marrë plotësisht apo pjesërisht dhe është shpallur si i pa mbledhshëm duke iniciuar 

procedurat në organet gjyqësore, borxhit i kanë kaluar së paku gjashtë muaj nga afati i 

obligimit për pagesë, shuma që korrespondon me borxhin është përfshirë në evidenca 

kontabël si e ardhur, nuk ka kontest mbi vlefshmërinë juridike të borxhit, si dhe ka evidencë 

të mjaftueshme se janë bërë përpjekje substanciale për të vjelë borxhin, përfshirë çdo veprim 

të aplikueshëm për të maksimizuar mbledhjen e borxhit. Kompania për vitin 2018 kishte 

bërë lejimet për provizionimin e borxheve të këqija në vlerë 1,907,329€, mirëpo gjatë vitit 

provizionimet i kishte debituar duke i zvogëluar për 49,809€, ndërsa si kundër llogari ishin 

kredituar llogaritë e arkëtueshme. Ky korrigjim është bërë mbi bazën e një vendimi 2 të datës 

02.08.2018 ku theksohet se faturat duhet të shlyhen nga kontabiliteti për shkak se klientit 

nuk i janë ofruar shërbimet nga Kompania. Megjithatë, ne nuk kemi gjetur dëshmi të 

mjaftueshme të cilat e arsyetojnë shlyerjen e kësaj llogarie. Gjithashtu, kompania gjatë vitit 

2018 kishte njohur 162,204€ 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 marrim siguri për saktësinë e 

kësaj vlere.  

 SNK 1, thekson se të pagueshmet tregtare dhe të pagueshmet tjera njihen në vlerën reale. 

Llogaritë e pagueshme tregtare të prezantuara në pasqyrën e pozitës financiare ishin  

499,423€. Përmes kompanisë janë përcjellë 13 letër konfirmime tek furnitorët mirëpo ne nuk 

kemi pranuar konfirmimet që do të dëshmonin saktësinë e tepricave për saldot përmbyllëse 

në fund të vitit dhe si rezultat ne nuk ishim në gjendje të marrim siguri për saktësinë e 

llogarive të pagueshme. 

  Kompania në pasqyrën e pozitës financiare tek obligimet ndaj të punësuarve kishte 

prezantuar 54,622€. Këto obligime  janë bartur nga vitet paraprake për shkak se kompania 

nuk ka kryer obligimet për paga ndaj punonjësve të saj me kohë. Kjo ka ndodhur për shkak 

se në raste të caktuara kompania kishte dhënë paga në avanc dhe për pjesën tjetër të stafit 

kishte mbetur pa mjete financiare.  

 SNK 1, duhet të zbatohet për të gjitha pasqyrat financiare për qëllime të përgjithshme që 

përgatiten dhe paraqiten në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit 

Financiar (SNFR-të). Kompania në fund të vitit 2018 kishte kredituar fitimet/humbjet e 

bartura për 33,419€ pasi që kishte mbyllur parapagimet për 19 furnitorë. Ne nuk ishim në 

gjendje të vërtetojmë nëse mbyllja e këtyre parapagimeve ishte legjitime për shkak se  

kompania nuk posedonte dokumentacionin burimor që dëshmon se obligimet janë kryer 

dhe shërbimet janë përfituar nga kompania. Kjo ka ndodhur për shkak se në të kaluarën janë 

kryer pagesa ndaj furnitorëve me para në dorë dhe nuk janë ruajtur dëshmi të faturave dhe 

pranimit të mallrave lidhur me furnizimet apo shërbimet e kryera ndaj Kompanisë.  

                                                      
2 Vendim i nxjerr nga Kryeshefi Ekzekutiv me datë 02.08.2018, Mbi shlyerjen e borxhit të Drejtorisë për Mbrojtjen e 

Mjedisit dhe Pyjeve pranë Komunës së Mitrovicë.  
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 Neni 3 i Kodit të Sjelljes dhe Etikës të kompanisë thekson se, çdo punëtor i kompanisë 

realizon të ardhura, paga dhe shtesa të tjera lidhur me pagën konform kontratës së punës 

apo vendimit të organit kompetent, andaj çdo përvetësim në forma të tjera konsiderohet i 

paligjshëm. Kompania në pasqyrën e pozitës financiare tek huatë e dhëna, parapagimet ndaj 

punëtorëve (akontacionet) kishte prezantuar 155,338€, të cilat prezantojnë mjete të dhëna 

ndaj punonjësve në formë të paradhënies së pagave. Kjo ka ndodhë pasi që menaxhmenti e 

ka konsideruar të arsyeshme që punëtorëve në raste të caktuara t’u japë mjete financiare në 

formë avanci me qëllim të kthimit apo zbatimit në pagat e ardhshme të punonjësve.  

 SNK 1, duhet të zbatohet për të gjitha pasqyrat financiare për qëllime të përgjithshme që 

përgatiten dhe paraqiten në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit 

Financiar (SNFR-të). Kompania në të hyrat nga shërbimi në pasqyrën e të ardhurave kishte 

prezantuar 1,472,946€, ndërsa të hyrat nga shërbimi sipas librit të shitjes ishin 1,455,588€ 

duke i mbivlerësuar në PF për 17,358€. Kompania nuk ishte në gjendje të na ofroj dëshmi 

lidhur me korrigjimet e bëra në mes të shënimeve kontabël dhe librit të shitjes. Gjithashtu, 

ekziston një mospërputhje në mes të PFV dhe gjendjes së përgjithshme e deklarimeve dhe 

transaksioneve tatimore për 16,903€. Sipas zyrtarëve të kompanisë kjo mospërputhje 

ekziston pasi që gjatë vitit janë bërë korrigjimet me fatura kthyese, mirëpo të njëjtat ende 

nuk janë evidentuar në ATK.   

 Sipas SNK 1, një njësi ekonomike duhet të paraqesë një pasqyrë të ndryshimeve në kapital e 

cila duhet të tregojë: shumën e transaksioneve me zotëruesit e kapitalit neto, duke treguar 

veçmas shpërndarjet tek zotëruesit e kapitalit neto, tepricën e fitimit të pashpërndarë në 

fillim të periudhës dhe në datën e bilancit, si dhe ndryshimet gjatë periudhës, një akordim 

mes vlerës kontabël (neto) të çdo klase të kapitalit neto të kontribuar dhe çdo rezerve në 

fillim dhe në fund të periudhës duke paraqitur veçmas çdo ndryshim. Shënimet kontabël të 

cilat mbahen nga kompania dhe ato të prezantuara në pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet 

për vitin 2018 nuk përputhen, dhe ne në mungesë të dëshmive nuk ishim në gjendje të 

konfirmojmë saktësinë e kësaj pasqyre.   

 Sipas SNK 7, pasqyra e rrjedhës së parasë raporton fluksin e mjeteve monetare gjatë 

periudhës duke i klasifikuar në aktivitete operative, investuese dhe financuese. Rrjedha e 

parasë nga aktivitetet operative nuk paraqet pamje të drejtë: 

- Pagesat e parasë për furnitorë në pasqyrën e rrjedhës së parasë sipas aktiviteteve 

operative ishin prezantuar në vlerë 569,296€, ndërsa sipas shënimeve kontabël ishin 

545,419.23, duke u mbivlerësuar për 23,877€. 

- Pagesat e parasë për të punësuarit në pasqyrën e rrjedhës së parasë sipas aktiviteteve 

operative ishin prezantuar në vlerë 1,014,272€, ndërsa në shënimet kontabël ishin 

1,062,214€ , duke u nënvlerësuar për 47,941€. 

 Shënimet shpjeguese nuk japin informacione shpjeguese të plota dhe të sakta, për disa nga 

zërat e prezantuar në pasqyrat financiare, për më shumë detaje shih nënkapitullin 3.6. 
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Përgjegjësia e menaxhmentit për PFV  

Menaxhmenti i kompanisë është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të pasqyrave 

financiare në bazë të parimit akrual, sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK), 

Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) dhe ligjeve të Kosovës, si dhe për 

kontrollet e brendshme të cilat menaxhmenti i përcakton si të nevojshme për të mundësuar 

përgatitjen e pasqyrave financiare pa keq deklarim material të shkaktuar 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 

Kompanisë. 

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 çështjeve që janë përshkruar në paragrafin e bazës për mohim të 

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

një bazë për opinionin e auditimit. 

2.2 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 plotësime dhe ndryshime); 

 Kërkesat e Ligjit nr. 04/L-60 për Mbeturinat;  

 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; 
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o Raportet tremujore; 

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 lartë, Deklarata e bërë nga KE dhe ZKF, me rastin e dorëzimit të PFV-

ve në Bordin e Drejtoreve nuk mund të konsiderohen të sakta për shkak se gjatë auditimit janë 

identifikuar gabime materiale.  

Në kontekst të kërkesave tjera për raportim të jashtëm, kemi identifikuar mos-pajtueshmëritë si në 

vijim:  

 Plani i biznesit për vitin 2018 përmban synimet afariste dhe financiare të cilat kompania 

synon ti arrij gjatë vitit 2018. Mirëpo, plani nuk përmban afatet kohore si dhe mënyrën e 

përcaktuar për arritjen e këtyre synimeve; 

 Raportet e tremujorëve të vitit 2018 të NP-së përmbajnë vetëm një shqyrtim të performancës 

financiare të tremujorit përkatës, kështu duke përmbushur vetëm një nga pesë kërkesat 

ligjore lidhur me përmbajtjen e raporteve tremujore siç e kërkon neni 31.1 i Ligjit të 

Ndërmarrjeve Publike. Për më tepër, këto raporte nuk përmbajnë: 1) një pasqyrë të 

strukturës organizative të NP-së, duke përfshirë të gjitha ndryshimet e konsiderueshme që 

janë bërë gjatë tremujorit përkatës; 2) një përmbledhje të të gjitha procedurave gjyqësore ose 

që mund të përfshijnë NP-në ose që NP pritet t’i iniciojë gjatë tremujorit aktual; 3) 

transaksionet e konsiderueshme që përfshijnë NP-në ose njësitë e saj ndihmëse dhe 4) 

sugjerime dhe propozime për ndryshime të cilat me arsye pritet që ta rrisin performancën e 

NP-sё. Po ashtu, këto raporte nuk ishin miratuar nga BD; 

 Nuk ishte hartuar raporti për matjen e kënaqshmërisë së konsumatorëve, siç e kërkon neni 

29 i Ligjit të Ndërmarrjeve Publike; dhe 

 Gjithashtu, nuk ishte hartuar raporti vjetor, siç e kërkon neni 31 i Ligjit të Ndërmarrjeve 

Publike. 

2.3 Rekomandimet lidhur me Pasqyrat Financiare Vjetore 

 3 Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se rivlerësimi i pasurisë jo qarkulluese 

kryhet së paku njëherë në 5 vite, me qëllim që vlera e pasurive në PFV-të e 

kompanisë të paraqitet drejtë dhe në përputhje me SNK 16.  

                                                      
3 Çështja A dhe Rekomandimi A - nënkupton çështjet dhe rekomandimet e reja; 

   Çështja B dhe Rekomandimi B - nënkupton çështjet dhe rekomandimet e përsëritura; 
   Çështja C dhe Rekomandimi C - nënkupton çështjet dhe rekomandimet pjesërisht të përsëritura. 
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Rekomandimi A1 Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se regjistrimet e blerjeve të pasurive bëhen 

me kohë dhe për të njëjtat fillon zhvlerësimi me rastin e futjes së tyre në 

përdorim siç parashihet me rregullat e kontabilitetit. Po ashtu, të sigurojë se 

vlera e pasurive prezantohet saktë librat e kontabilitetit dhe e njëjta reflektohet 

edhe në PF.  

 Kryesuesi i Bordit duhet të ndërmarrë veprimet e nevojshme që shënimet në 

regjistrat kontabël të harmonizohen me gjendjen e përgjithshme të obligimeve 

në ATK. Po ashtu, të sigurojë  mbikëqyrjen e menaxhimit të parasë së kompanisë 

ashtu që kur ka mjete të mjaftueshme në dispozicion t’i jap prioritet pagesës së 

obligimeve tatimore të akumuluara për të punësuarit. Në këtë mënyrë mund të 

sigurohet shmangia e rritjes së detyrimeve për kamata dhe ndëshkime në 

vonesa. Njëkohësisht duhet të sigurojë prezantim të saktë të zërave financiar në 

PF. 

Rekomandimi A2 Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që në PF prezantohen vlerat e llogarive duke 

u bazuar në dokumente burimore, dhe në rastin e të hyrave të shtyra dhe të 

hyrave nga granti prezantohen vetëm ato pasuri të cilat i përmbushin kushtet 

për tu njohur si pasuri siç parashihet me SNK. 

 Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se mbyllja e kontove të blerësve të pa 

identifikuar bëhet vetëm atëherë kur verifikohet saktë klienti i cili ka paguar 

përmes llogarisë bankare, duke u mbështetur në dëshmi të cilat janë relevante 

për identifikimin e secilit klient. 

 Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që provizionimi i llogarive të arkëtueshme 

dhe shpenzimet e borxheve të këqija regjistrohen në kontabilitet vetëm pasi të 

janë shterur të gjitha mundësitë për arkëtim si dhe janë përmbushur të gjithë 

hapat për njohjen e borxheve të këqija.  

Rekomandimi A3 Kryesuesi i Bordit duhet të siguroi se janë ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme të komunikimit dhe bashkëpunimit me klientët furnitorë, në mënyrë 

që të sigurohen me kohë konfirmimet ndaj auditorit lidhur me vlerën e 

detyrimeve ndaj palëve të treta.  

Rekomandimi A4 Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se janë  marrë masat e duhura që të gjithë të 

punësuarve të ju bëhet pagesa e pagave të mbetura borxh nga kompania  Po 

ashtu, të sigurohet që në të ardhmen të evitohen vonesat në procedimin e pagave 

ndaj punonjësve.  
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Rekomandimi A5 Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që parapagimet mbyllen vetëm mbi bazën e 

dëshmive për punët e kryera apo furnizimet e pranuara. Për më tepër, kreditimi 

i llogarisë së fitimit apo humbjes bëhet në harmoni me rregullat e kontabilitetit 

të cilat parashohin rastet kur mund të pësojë ndryshime një zë i caktuar i PF-ve.   

 Kryesuesi i Bordit duhet të ndaloj praktikën e dhënies së avanseve ndaj 

punëtorëve për paga dhe mëditje në mënyrë që të evitojë dëmtimin financiar të 

Kompanisë  dhe të sigurohet se të gjithë punëtorët trajtohen në mënyrë të 

barabartë.  

 Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se korrigjimet në librat e shitjes bëhen mbi 

bazën e dëshmive të cilat e mbështesin korrigjimin, si dhe gjatë ndërtimit të PF-

ve merren për bazë të gjithat ndryshimet në shënimet kontabël në mënyrë që të 

dhënat të jenë të harmonizuara dhe të prezantohen drejtë. 

 Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që rritjet ose zvogëlimet e zërave  në pasqyrën 

e ndryshimeve në ekuitet bëhen mbi bazën e dëshmive të cilat argumentojnë 

arsyet që kanë shkaktuar këto ndryshime dhe prezantimi i PF-ve bëhet duke u 

bazuar në shënimet kontabël, në pajtueshmëri me SNK 1. 

 Kryesuesi i Bordit të sigurojë se zërat përbërës të pasqyrës së rrjedhës së parasë 

janë prezantuar drejtë nëpër aktivitetet përkatëse duke u bazuar në shënimet 

kontabël.  

 Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se është bërë një analizë për t’i përcaktuar 

shkaqet të cilat kanë ndikuar për mohim të Opinionit dhe do të merren veprimet 

e nevojshme për eliminimin e tyre. Gjithashtu, kryesuesi i bordit duhet të siguroj 

se janë vendosur procese efektive për të konfirmuar që plani i hartimit të PFV 

2019 i adreson të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me pajtueshmërinë dhe fushat 

me rrezik të lartë dhe aty ku janë identifikuar gabime në vitet e mëparshme. 

Nënshkrimi i pasqyrave nga KE dhe ZKFTH, duhet të bëhet vetëm nëse ndaj 

PFV-ve janë aplikuar të gjitha kontrollet e nevojshme para se të njëjtat t’i 

dorëzohen BD-së. 
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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 kompani. 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 financiar dhe operativ të kompanisë ishin të dobëta. 

Proceset ekzistuese të planifikimit të buxhetit nuk janë adekuate dhe nuk janë mbështetur me 

rishikim të buxhetit gjatë vitit. Gjithashtu, mungojnë rregulloret për menaxhimin e disa prej fushave 

kryesore të MFK-së si: shpenzimet, të hyrat, llogaritë e arkëtueshme, provizionimin e borxheve të 

këqija, rregullore për arkën, për nivelizimin e koeficienteve, etj. të cilat do të duhej të përshtateshin 

me nevojat e kompanisë  si dhe të jenë në harmoni me SNK-të dhe ligjet në fuqi. 

Menaxhimi i shpenzimeve dhe të hyrave kanë nevojë për përmirësim. Kjo pasi që, blerja e mallrave 

dhe shërbimeve bëhet pa procedura të prokurimit dhe pagesat kryhen pa aprovimin e personave  

të autorizuar. Për më tepër konsumatorëve nuk u dërgohen faturat për shërbimet e përfituara nga 

Kompania, dhe kjo ndikon në rritjen e llogarive të arkëtueshme. 

Po ashtu, kontrollet ekzistuese në menaxhimin e pasurive jo qarkulluese, në menaxhimin e 

bankës/arkës, si dhe në menaxhimin e obligimeve për huazim të bartur, 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. 

Gjithashtu, mangësi evidente janë vërejtur edhe në menaxhimin e personelit duke përfshirë: 

procesin e rekrutimit, mungesën e kontratave për punonjësit e rregullt si dhe kompensimin jo 

adekuat të  punëtorëve për pushimet vjetore.  
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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 shërbimet  1,018,090 1,018,090 1,472,946 1,139,486 

Të hyrat tjera afariste 
(subvencionet, grantet) 

776,268 776,268 213,651 535,472 

Gjithsej të hyrat 1,794,358 1,794,358 1,686,597 1,674,958 

Shpenzimet për paga 722,250 722,250 1,055,988 966,933 

Shpenzimet e zhvlerësimit 0 0 74,338 691,171 

Shpenzimet tjera4 415,045 415,045 696,040 9,109 

Gjithsej Shpenzimet 1,137,295 1,137,295 1,826,367 1,667,213 

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

 Për vitin 2018 kompania kishte planifikuar të hyra në vlerë prej 1,794,358€, ndërsa kishte 

realizuar 1,686,597€, apo 107,762€ më pak se sa kishte planifikuar. Të hyrat nga shërbimet 

ishin planifikuar në vlerë shumë më të ulët se sa mundësitë reale, madje edhe më ulët sesa 

të hyrat e vitit paraprak dhe për këtë arsye kjo kategori është realizuar në nivelin 144%. 

Lidhur me të hyrat tjera afariste kompania kishte planifikuar që të pranoj subvencione nga 

MZHE por të njëjtat nuk janë realizuar.  

 Për vitin 2018 planifikimi i shpenzimeve totale ishte dukshëm më i ulët krahasuar me 

realizimin dhe rrjedhimisht devijimi në mes të planifikimit dhe realizimit ishte 57%. 

Kompania në kategorinë e pagave kishte shpenzuar 46% më shumë se sa kishte planifikuar 

për shkak të rekrutimit të punonjësve të ri. Po ashtu edhe te shpenzimet tjera kishte tejkalime 

në nivel 59% krahasuar me planifikimin. Kjo ka ndodhur pasi që kompania nuk e kishte 

planifikuar buxhetin e saj në terma reale duke mos bërë paraprakisht një analizë të nevojave 

dhe mundësive të kompanisë. 

  

 

 

 

                                                      
4 Këtu bëjnë pjesë edhe kamatat, diferencat e kursit, dividentat dhe të ardhurat e ngjashme nga të tjerët në vlerë 37,681€ 
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Çështja B10 - Mangësi në planifikimin e buxhetit  

Gjetja  Qëllimi i planit të biznesit në përgjithësi është arritja e synimeve të kompanisë 

sipas prioriteteve të saja. Kompania kishte prezantuar planifikimin e buxhetit 

për vitin 2018. Sipas analizave të buxhetit, realizimi i gjithsej të hyrave në raport 

me planin e biznesit ishte 94%, mirëpo në këtë përqindje ka ndikuar realizimi i 

të hyrave nga shërbimet në nivelin 144%. Ndërsa realizimi i shpenzimeve kishte 

një tejkalim për 57% nga plani i biznesit. Tejkalime nga plani janë vërejtur tek 

shpenzimet e pagave me 46% dhe tek shpenzimet e derivateve me 30%.  Po 

ashtu, kompania në planin detal të buxhetit lidhur me shpenzimet nuk kishte 

planifikuar realizimin e shpenzimeve të zhvlerësimit të cilat kanë po ashtu kanë 

ndikuar në tejkalimin e shpenzimeve të planifikuara. Më tutje, kompania planin 

fillestar nuk e kishte mbështetur me rishikim të buxhetit i cili do të reflektonte 

ndryshimet në planin e të hyrave dhe të shpenzimeve të bazuar në informatat e 

përditësuara lidhur me ngjarjet ekonomike të Kompanisë.  

Rreziku  Proceset e dobëta të planifikimit të cilat nuk pasqyrojnë gjendjen aktuale të 

Kompanisë përfshirë ndryshimet e mundshme gjatë vitit mund të ndikojnë që  

kompania të mos arrijë t’i mbulojë shpenzimet dhe të rrisë obligimet ndaj 

furnitorëve.  

  Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se me rastin e përgatitjes së planit të biznesit,  

bëhen analiza më të sakta lidhur me të hyrat dhe shpenzimet. Po ashtu kur 

identifikohet se ka devijime të mëdha gjatë realizimit të planit, të bëjë rishikimin 

e tij bazuar në nevojat dhe mundësitë reale të Kompanisë.    
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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 Kompanisë më 31 dhjetor 2018                               (në €) 

Pasuritë Viti 2018 Viti 2017 

Toka 1,225,780 1,225,780 

Objektet ndërtimore 257,451 283,950 

Pajisjet dhe makineritë 76,335 74,002 

Stoqet 6,969 7,132 

Llogaritë e arkëtueshme 2,994,744 2,962,982 

Huatë e dhëna, parapagimet ndaj punëtorëve 
(akontacionet) 

155,338 138,693 

Paraja në bankë dhe arkë 70,923 50,488 

Gjithsej Pasuritë 4,787,543 4,743,027 

Ekuiteti   

Kapitali themelor 25,000 25,000 

Kapitali rezerve 2,394,048 2,394,048 

Fitimet/Humbjet e mbajtura (114,057) (80,714) 

Fitimet/Humbjet e vitit (139,769) 6,971 

Detyrimet    

Detyrimet afatgjata 562 10,271 

Llogaritë e pagueshme tregtare 499,422 323,985 

Llogarit tjera të pagueshme 1,985,262 1,872,740 

Obligime tjera afatshkurta 137,075 190,726 

Gjithsej Detyrimet dhe Ekuiteti 4,787,543 4,743,027 
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Çështja A6 – Mos paraqitja e drejtë e zërave në PF 

Gjetja  SNK 1, duhet të zbatohet për të gjitha pasqyrat financiare për qëllime të 

përgjithshme që përgatiten dhe paraqiten në përputhje me Standardet 

Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNFR-të). Mos prezantime të drejta në 

PVF janë identifikuar si në vijim: 

- Kompania gjatë vitit 2018 ka mbyllur nga regjistrat kontabël llogarinë e 

huazimeve në vlerë prej 6,415€, të realizuar nga huazues të ndryshëm gjatë 

vitit 2016. Mbyllja e obligimit ka ndodhur edhe përkundër faktit se këto mjete 

nuk janë kthyer dhe obligimi ka mbetur i hapur ligjërisht. Kjo ka ndodhur me 

arsyetimin e mos bartjes së mëtejshme të obligimit në vitet e ardhshme, duke 

e klasifikuar si bartje të pa argumentuar. 

- Kompania në PFV kishte prezantuar shpenzime të zhvlerësimit 74,337€, 

mirëpo kjo vlerë sipas auditimit duhej të ishte 63,062€, dhe si rrjedhojë 

kompania kishte mbivlerësuar zhvlerësimin për pasuritë në vlerë 11,275€. Kjo 

pasi që kompania kishte kalkuluar zhvlerësimin për pasuritë të cilat vlerën 

neto në libra do të duhej ta kishin zero.  

- Saldoja e fitimeve të mbajtura në fund të vitit ishte nënvlerësuar për 6,971€, 

për shkak të gabimit gjatë bartjes së saldos përfundimtare të humbjes vjetore 

të vitit paraprak.   

- Gjithashtu, saldoja e bartur në fillim të vitit për paratë në bankë dhe arkë ishte 

mbivlerësuar për 752€. Kjo për shkak të pakujdesisë nga zyrtarët e autorizuar 

gjatë kalkulimit të vlerës së mbetur të parasë. 

Rreziku  Mos paraqitja e drejtë e zërave në PFV rrezikon që gabimet në pasqyrat 

financiare të mos të paraqesin pamje të drejtë dhe të vërtetë dhe rrjedhimisht PF-

të të jenë çorientuese për palët e interesit.  

Rekomandimi A6 Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që janë marrë veprimet e nevojshme për një 

paraqitje të drejtë të zërave financiar, në mënyrë që PFV-të e aprovuara të  

paraqesin pamje të drejtë dhe të vërtetë. 
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Çështja A7 - Mungesa e rregullores për menaxhimin e pasurive 

Gjetja  Sipas Nenit 34.1 të Ligjit për Ndërmarrjet Publike, të gjitha NP do t’i përgatisin 

dhe vënë në fuqi rregulloret të cilat kërkohen sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare. 

Po ashtu, Neni 7.2 i Statutit të kompanisë kërkon që kompania të nxjerrë 

rregulloret, të cilat përmbajnë dispozita për administrimin dhe funksionimin e 

kompanisë. 

Kompania nuk kishte përgatitur rregullore për menaxhimin e pasurisë, e cila 

duhej të përshtatej me nevojat dhe kërkesat e kompanisë  bazuar në standardet 

dhe ligjet në fuqi. Kjo ka ndikuar që pasuria gjatë vitit të mos menaxhohej në 

mënyrë adekuate. Rrjedhimisht, regjistri i pasurisë së kompanisë është i mangët  

pasi që në të nuk janë përfshirë të gjitha ato pasuri të cilat ishin me vlerë zero 

por që ishin ende në përdorim nga Kompania. 

Kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së menaxhmentit të kompanisë dhe mos 

vlerësimit të rëndësisë së rregullores për menaxhimin e pasurive e cila duhet të 

përshkruaj procedurat standarde për dokumentimin, ruajtjen, tjetërsimin e 

pasurive, mbajtjen e saktë të të dhënave të pasurisë dhe regjistrimin e tyre. 

Rreziku  Mungesa e rregullores për menaxhimin e pasurisë rrezikon që pasuritë të mos 

trajtohen në mënyrën e duhur dhe rrjedhimisht kjo ndikon në prezantimin jo të 

saktë të pasurive në pasqyrat financiare. 

Rekomandimi A7 Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që të hartohet një rregullore e brendshme 

për menaxhimin e pasurive, ku do të përshkruheshin të gjitha procedurat 

standarde për dokumentimin, ruajtjen, tjetërsimin e pasurive dhe regjistrin e 

plotë dhe të saktë të pasurive, si dhe përgjegjësitë e zyrtarëve përgjegjës për 

menaxhimin e saj.  

8 - Menaxhimi i shpenzimeve në mënyrë të jo duhur 

Gjetja  Sipas Nenit 34.1 të Ligjit për Ndërmarrjet Publike, të gjitha NP do t’i përgatisin 

dhe vënë në fuqi rregulloret të cilat kërkohen sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare. 

Po ashtu, Neni 7.2 i Statutit të kompanisë kërkon që kompania të nxjerrë 

rregulloret, të cilat përmbajnë dispozita për administrimin dhe funksionimin e 

kompanisë. 

Kompania nuk kishte përgatitur ndonjë rregullore për menaxhimin e 

shpenzimeve dhe furnizimeve, e cila duhet të përshtatet me nevojat dhe kërkesat 

e kompanisë, ashtu siç kërkohet me statutin e saj. 
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Ne kemi vërejtur se nga tetë (8) pagesat e testuara për blerjet e vitit për pasuritë, 

në shtatë (7) prej tyre me vlerë 29,071€, si dhe nga 47 pagesat e testuara për 

mallra dhe shërbime në 36 prej tyre në vlerë 83,025€ nuk kishte kontrata në të 

cilat do specifikoheshin të gjitha të drejtat dhe detyrimet e palëve. Po ashtu, për 

këto pagesa mungojnë autorizimet e nevojshme për aprovim të pagesës nga 

zyrtarët përgjegjës si dhe nuk ekziston një proces formal i pranimit të pasurive, 

mallrave apo shërbimeve.  

Kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kompanisë dhe mos vlerësimit të 

rëndësisë së rregullores për menaxhimin e shpenzimeve dhe furnizimeve e cila 

duhet të përshkruaj procesin e ndodhjes së një shpenzimi. 

Rreziku  Mungesa e rregullores për menaxhimin e shpenzimeve dhe furnizimeve ka 

rezultuar me shumë anomali deri të autorizimi i pagesave, duke  rrezikuar që 

kompania të ketë humbje financiare për shkak të pagesave të pa autorizuara.  

Rekomandimi A8 Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që janë ndërmarrë të gjitha veprimet e 

nevojshme për përgatitjen e rregullores për menaxhimin e shpenzimeve dhe 

furnizimeve, duke i bërë të qarta përgjegjësitë e zyrtarëve, procedurat e pranimit 

të furnizimeve dhe periudhat e raportimit të tyre. 

Çështja B11 - Rekrutimi i punonjësve pa shpallje të konkursit publik 

Gjetja  Sipas Ligjit të Punës neni 8, çdo punëdhënës në sektorin publik, është i obliguar 

që të shpallë konkurs publik sa herë që pranon një punëmarrës dhe themelon 

një marrëdhënie pune. Gjatë vitit 2018, kompania ka punësuar gjithsej 19 

punonjës për punë dhe detyra specifike me kohëzgjatje të caktuar, mirëpo këta 

punonjës mbulonin pozitat e rregullta të punës5 dhe për të cilët nuk kishte 

zhvilluar procedura të rekrutimit. Kjo për shkak të kontrolleve të brendshme jo 

funksionale dhe mbikëqyrjes jo adekuate të menaxhmentit ndaj njësisë së 

burimeve njerëzore.  

Rreziku  Angazhimi i punonjësve për punë dhe detyra specifike, për pozitat e rregullta të 

punës, pa shpallur konkurs publik, krijon papajtueshmëri ligjore dhe mungesë 

transparence dhe gjithashtu rrit rrezikun e angazhimit të personave jo 

kompetent në pozita të caktuara. 

  Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që me rastin e angazhimeve të punonjësve të 

ri të zhvillohen të gjitha procedurat e konkursit publik duke i përmbushur 

kërkesat për transparencë dhe konkurrencë sipas ligjit të punës.  

                                                      
5 Këta të punësuar ishin për këto pozita: Kontabilist në zyrën për mbledhjen e taksës së mbeturinave, punëtor fizik – 

operativ, vozitës në operativë, rojtar në deponi dhe automekanik në shërbimin operativ. 
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9 – Punëtorët pa kontrata për marrëdhënie pune  

Gjetja  Sipas Ligjit nr. 03/L-212 të Punës neni 10, Kontrata e punës lidhet në formë të 

shkruar dhe nënshkruhet nga punëdhënësi dhe i punësuari. Nga 100 mostrat e 

testuara për paga dhe mëditje kemi vërejtur se në 12 raste  mungojnë kontratat 

valide të punës për punëtorët të cilët janë aktualisht të punësuar në kompani. 

Mungesa e kompetencës dhe angazhimit të mjaftueshëm nga ana e 

departamentit të burimeve njerëzore dhe mos informimi i drejtë i punëtorëve 

rreth përgjegjësisë dhe obligimeve të nënshkrimit të kontratës, kanë ndikuar që 

punëtorët e kompanisë të vazhdojnë punën pa kontrata. 

Rreziku  Mbajtja e punëtorëve pa kontratë përveçse krijon papajtueshmëri ligjore, krijon 

paqartësi në kompensimin e punëtorëve dhe në përcaktimin e detyrave dhe 

përgjegjësive të palëve.   

Rekomandimi A9 Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që të gjithë të punësuarit e kompanisë kanë 

një kontratë të nënshkruar me punëdhënësin ku specifikohen të gjitha të drejtat 

dhe obligimet e tyre sipas kërkesave ligjore.   

10 - Kompensimi i punëtorëve për pushimet vjetore 

Gjetja  Sipas Ligjit nr. 03/L-212 të Punës neni 38 i punësuari që nuk e ka shfrytëzuar 

pushimin vjetor apo një pjesë të pushimit vjetor me fajin e punëdhënësit, ka të 

drejtë ta shfrytëzojë atë pushim gjatë periudhës vijuese e cila i konvenon 

punëmarrësit, apo në të kundërtën të kompensohet me të holla. Nga 100 mostrat 

e audituara është evidentuar që kompania gjatë vitit 2018 nëntë (9) punonjës të 

saj kishte kompensuar për pushimet vjetore të pashfrytëzuara me mjete 

monetare në vlerë prej 2,514€, mirëpo nuk kishte dokumente mbështetëse që 

arsyetojnë nevojën e angazhimit shtesë të punonjësve. Kjo ka ndodhur për shkak 

të mungesës së njohurive të zyrtarëve përgjegjës lidhur me trajtimin e rasteve të 

tilla.  

Rreziku  Angazhimi i punonjësve në punë gjatë kohës së pushimit vjetor shkakton  

mbingarkesë  tek punëtorët, që në periudhë afatgjatë mund të  reflekton në ulje 

të produktivitetit në punë dhe kjo dukuri lidhet drejtpërdrejt edhe me 

shpenzime shtesë duke marrë parasysh situatën e rëndë financiare të 

kompanisë. 

Rekomandimi A10 Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që kompensimi i pushimit me mjete 

monetare të bëhet vetëm atëherë kur i punësuari nuk e ka shfrytëzuar pushimin 

vjetor me fajin e punëdhënësit dhe pasi të jenë arsyetuar dhe dokumentuar 

kërkesat nga departamentet përkatëse për angazhimet shtesë. 
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3.3 Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 

Ndërmarrja publike Uniteti 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 shërbimet 1,472,946 1,139,486 

Të hyrat tjera afariste (Subvencione, Grante) 213,651 535,472 

Gjithsej të Hyrat  1,686,597 1,674,958 

Pagat dhe mëditjet  1,055,989 966,933 

Shpenzimet e zhvlerësimit 74,338 84,381 

Shpenzimet e tjera6 658,359 606,790 

Interesat, provizionet bankare & taksat gjyqësore 37,681 9,109 

Gjithsej Shpenzimet 1,826,367 1,667,213 

Fitimi/Humbja para tatimit (139,770) 7,745 

Tatimi në fitim - 774 

Fitimi/Humbja neto (139,770) 6,971 

Ekzaminimet tona audituese lidhur me pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve kanë rezultuar 

me gjetjet si në vijim: 

 

 

11 - Dobësi në menaxhimin e të hyrave 

Gjetja  Sipas Ligjit për mbeturina nr. 04/L-60 neni 15, përgjegjësitë dhe detyrat e 

komunës pika 1.8 komuna, cakton tarifat dhe mënyrën e inkasimit të mjeteve 

financiare për shërbimet komunale.  

Në 100 mostrat e testuara për të hyrat që realizon kompania kemi vërejtur 

mangësitë në vijim:  

 Sipas rregullores për menaxhimin e mbeturinave në komunën e Vushtrrisë 

neni 7, faturimi i tarifës së mbeturinave bëhet në baza mujore kurse fatura 

dorëzohet deri me datën 5 të secilit muaj vijues; si dhe  

                                                      
6 Shpenzimet tjera janë për: karburante, ujë, rryme, material për zyre, komunikim, transport, reprezentacion, borxhe të 

këqija, për mirëmbajtje, goma, për regjistrim dhe sigurim të veturave, e tjetra të ngjashme. 
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 Sipas rregullës për menaxhimin e mbeturinave në komunën e Skenderajt neni 

6 taksat mbi mbeturinat pika 6.2, faturimi i taksës së mbeturinave bëhet në 

baza vjetore, kurse fatura i dorëzohet gjeneruesit të mbeturinave më së largu 

deri më 31 mars të viti kalendarik.  

Ne kemi vërejtur se kompania i kishte ngarkuar me obligim klientët e saj të 

amvisërisë në Vushtrri dhe Skenderaj mirëpo nuk ju kishte dorëzuar fare fatura.  

Kjo ka ndodhur për shkak të mos harmonizimit të kërkesave të rregulloreve nga 

njësitë operative ndërmjet vete, udhëzimeve të gabuara dhe mos funksionimit të 

kontrolleve të brendshme në menaxhimin e të hyrave. 

Rreziku  Mungesa e faturimeve të klientëve të cilët kanë përfituar nga shërbimet e 

kompanisë rrezikon që pagesat të mos arkëtohen fare duke shkaktuar dëmtim 

financiar për kompaninë.  

Rekomandimi A11 Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që janë marrë masat e duhura që secilit 

konsumator t’i dërgohet fatura në periudha të rregullta sipas kërkesave të 

rregulloreve të komunave përkatëse. 

Çështja A12 - Mungesa e rregulloreve për funksionimin e kompanisë 

Gjetja  Sipas Ligjit për NP neni 34.1, të gjitha NP-të do t’i përgatisin dhe vënë në fuqi 

rregulloret të cilat kërkohen sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare’’ si dhe neni 7.2 i 

Statutit të kompanisë thekson që kompania duhet të nxjerrë rregulloret, të cilat 

përmbajnë dispozita për administrimin dhe funksionimin e kompanisë. 

Kompania nuk kishte përgatitur ndonjë rregullore për të hyrat dhe  llogaritë e 

arkëtueshme në të cilat duhet të përshkruheshin procedurat për të hyrat, për 

provizionimin e borxheve të këqija dhe për mënyrën e trajtimit të tyre.  

Për më tepër, kompania nuk kishte nxjerrë rregullore që përcakton nivelizimin 

e koeficienteve të pagave e cila përmban dispozita për administrimin dhe 

funksionimin e kompanisë.  

Kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së menaxhmentit të kompanisë dhe mos 

vlerësimit të rëndësisë së rregulloreve për funksionimin e kompanisë. 

Rreziku  Mungesa e rregulloreve ka rezultuar me shumë anomali në të gjitha kategoritë 

ekonomike dhe rrezikon që kompania mos ti kryej aktivitet e saj financiare dhe 

operative në bazë të ligjeve dhe standardeve të aplikueshme. 

Rekomandimi A12 Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që janë marrë të gjitha veprimet e 

nevojshme për nxjerrjen e rregulloreve përkatëse në funksion të përmirësimit të 

kontrolleve të brendshme dhe evitimit të gabimeve.  
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Çështja B12 - Blerja e mallrave dhe shërbimeve pa procedura të prokurimit 

Gjetja  Ndërmarrjet Publike me rastin e blerjeve të mallrave dhe shërbimeve kanë për 

obligim  të respektojnë të gjitha procedurat e Ligjit të Prokurimit Publik (LPP).  

Nga 55 pagesat e testuara kemi vërejtur se në 38 prej tyre me vlerë totale 100,828€ 

kompania kishte bërë blerje direkt nga operatorët ekonomik duke anashkaluar 

procedurat e prokurimit. Kjo dukuri është prezentë si rezultat i mungesës së 

funksionimit të duhur të kontrolleve të brendshme. 

Rreziku  Blerja e mallrave dhe shërbimeve duke anashkaluar procedurat e prokurimit 

rrezikon që kompania të dëmtoj buxhetin dhe të mos arrij vlerën për paranë e 

shpenzuar si dhe kufizim të konkurrencës.  

  Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se janë marrë të gjitha veprimet e nevojshme 

për forcimin e kontrolleve të brendshme që të gjitha blerjet që kërkohen të 

realizohen me procedura të prokurimit, do të zhvillohen procedurat 

transparente dhe adekuate të prokurimit sipas kërkesave të LPP-së.  

13 Mangësi në planifikim dhe realizimit të prokurimeve  

Gjetja  Neni 8 i Ligjit për Prokurimin Publik (LPP)  04/L-042 e obligon çdo  autoritet 

kontraktues të dorëzojë me shkrim planifikimin përfundimtar që identifikohen 

me detale të arsyeshme të gjitha furnizimet, shërbimet dhe punët, që autoriteti 

kontraktues parasheh t’i prokurojë gjatë vitit fiskal në fjalë. Kompania kishte 

përgatitur planin e prokurimit për vitin 2018 në të cilin kishte paraparë 23 

aktivitete të prokurimit me vlerë të parashikuar 944,790€. Megjithatë, gjatë vitit 

2018, ishin nënshkruar vetëm 10 kontrata në vlerë totale prej 53,515€, duke 

realizuar vetëm 6% planin e prokurimit. Sipas departamentit të prokurimit kjo 

ka ndodhur pasi që njësitë kërkuese nuk kishin bërë kërkesën për mallra apo 

shërbime me kohë. 

Rreziku  Mos realizimi i planit të prokurimit paraqet rrezik për mos realizimin e 

objektivave vjetore të kompanisë sipas parashikimeve fillestare.  

Rekomandimi A13 Kryesuesi i Bordit të sigurojë se plani i prokurimit mbështetet mbi vlerësimin 

e nevojave dhe mundësive reale të kompanisë në mënyrë që të shmangen 

devijimet në mes të planit dhe realizimit në fund të vitit.  
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3.4 Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet 

Në Pasqyrat Vjetore Financiare të kompanisë, ekuiteti është prezantuar sipas kësaj strukture: 

Tabela 4: Ekuiteti i kompanisë më 31.12.2018                                                                              (në €) 

Përshkrimi 31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

Ekuiteti  2,172,191 2,311,961 

Kapitali themeltar 25,000 25,000 

Rezervat e kapitalit 2,394,048 2,394,047 

Fitimet/Humbjet e bartura (107,086) (114,057) 

Fitimet/Humbja e vitit aktual (139,769) 6,971 

 

Mangësitë lidhur me pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet janë prezantuar tek baza për opinion. 

 

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, investuese dhe ato financuese. 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 31 dhjetor 2017 

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operative   

Arkëtimet e parasë nga blerësit 1,481,685 1,029,686 

Arkëtimet tjera të parasë nga aktivitetet 
operative(subvencionet) 

160,000 453,342 

Pagesat e parasë për furnitorët (569,296) (568,303) 

Pagesat e parasë për të punësuarit (1,014,273) (857,780) 

Pagesat e parasë për interes (13,231) (2,901) 

Pagesat e tjera të parasë për aktivitetet 
operative(provizion banka, taksa) 

(24,350) (6,207) 

Rrjedha neto nga aktivitetet operative 20,4357 47,836 

                                                      
7 Shuma e mbledhur të rrjedha neto e aktivitetit operativ është prezantuar sipas PVF-ve 20,435, ndërsa nëse mblidhen 

shumat e japë 20,535€ pra është prezantuar për 100€ më e ulët. 
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Rrjedha e parasë nga aktivitetet investuese                         - - 

Rritja e parasë                                - - 

Zvogëlimi i parasë - - 

Paratë neto nga aktivitetet investuese - - 

Rrjedha e parasë nga aktivitetet financuese - - 

Rritja e parasë  - - 

Zvogëlimi i parasë - - 

Paratë neto nga aktivitetet financuese  - - 

Rritja /zvogëlimi i parasë gjatë vitit 20,435 47,836 

Paraja në fillim të vitit 50,488 2,652 

Paraja në fund të vitit 70,923 50,448 

Mangësitë lidhur me saktësinë në pasqyrën e rrjedhjes së parasë së gatshme janë prezantuar tek 

baza për opinion. 
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14 - Mjetet e mbledhura nga inkasantët nuk depozitohen në llogari bankare 

Gjetja  Sipas Ligjit për NP neni 34.1, të gjitha NP do t’i përgatisin dhe vënë në fuqi 

rregulloret të cilat kërkohen sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare’’ . Po ashtu neni 

7.2 i Statutit të kompanisë thekson se, kompania duhet të nxjerrë rregulloret të 

cilat përmbajnë dispozita për administrimin dhe funksionimin e kompanisë. 

Kompania nuk kishte hartuar rregullore për menaxhimin e arkës, e cila duhet të 

përshtatet me nevojat dhe kërkesat e kompanisë bazuar në standardet dhe 

rregullat në fuqi. 

Kompania ka një numër inkasantësh në terren të cilët mbledhin para të gatshme 

për shërbimet e ofruara për klientët. Këto mjete pasi mblidhen nga inkasantët 

dorëzohen në arkë dhe shfrytëzohen për shpenzime nëpërmjet arkës gjatë tërë 

muajit. Në fund të muajit mjetet e grumbulluara nga arka  depozitohen në 

llogarinë bankare për kryerjen e pagesave ndaj furnitorëve dhe ndaj punonjësve.  

Sipas punonjësve mjetet nuk depozitohen në llogarinë bankare për shkak se 

kompania ka obligime të mëdha ndaj furnitorëve dhe ekziston rreziku që paratë 

do të bllokohen apo tërhiqen nga përmbaruesit.  

Rreziku  Mos depozitimi i mjeteve në llogarinë bankare, pamundëson identifikimin e 

saktë të arkëtimeve dhe i ekspozohet rreziqeve të humbjes së tyre. Ndërsa 

mungesa e rregullores për menaxhim të arkës rrezikon që procesi i menaxhimit 

të arkës të përcillet me mangësi.  

Rekomandimi A14 Kryesuesi i Bordi duhet të sigurojë që janë ndërmarrë të gjitha veprimet e 

nevojshme për të hartuar një rregullore të brendshme për menaxhimin e arkës 

ku do të përshkruheshin të gjitha procedurat standarde, si dhe të siguroj që 

inkasantët pasi të dorëzojnë mjetet në arkë, ato menjëherë të depozitohen në 

llogarinë bankare. 
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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 pasqyrën e pozitës financiare, 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. 

 

Çështja B13 – Prezantim jo i plotë  i shënimeve shpjeguese   

Gjetja  Sipas SNK 1, shënimet shpjeguese duhet të paraqiten në mënyrë sistematike, për 

sa kohë që kjo është e mundur. Çdo zë i pasqyrave financiare duhet të referohen 

me informacione përkatëse në shënimet shpjeguese.  

Gjatë analizës së shënimeve shpjeguese janë identifikuar dobësitë në vijim: 

-Nuk ishin shpalosur informacione për: huatë e dhëna, parapagimet ndaj 

punëtorëve (akontacionet), fitimet/humbjet e bartura, fitimi apo humbja e vitit 

financiar dhe obligimet ndaj të punësuarve të cilat ishin prezantuar në pasqyrën 

e pozitës financiare. 

-Nuk ishin shpalosur informacione për shpenzimet e pagave, si dhe provizioni 

për borxhet e këqija nuk ishte shpalosur në detaje por vetëm i ishte zbritur 

llogarive të arkëtueshme të prezantuara në pasqyrën e të ardhurave; 

-Nuk ishin shpalosur informacione për të gjithë zërat e pasqyrës së rrjedhës së 

parasë, respektivisht ishin shpalosur vetëm dy zëra dhe ato ishin shpalosur me 

gabime; 

-Shënimet shpjeguese për: objektet ndërtimore, pajisjet dhe makineritë, llogaritë 

e arkëtueshme, paratë në bankë dhe arka, obligimet ndaj bankave dhe 

institucioneve tjera financiare, llogaritë e pagueshme, obligimet për tatime dhe 

kontribute, të hyrat e shtyra, të hyrat nga shërbimet, të hyrat tjera afariste 

(grantet), zhvlerësimi nuk prezantojnë informacion të saktë; 

-Në shënimet shpjeguese duhen të shpalosën rastet e kontesteve (si raste 

kontigjente) qoftë kur kompania ka një pretendim nga palët tjera apo edhe e 

kundërta. Kompania ka disa raste në gjykatë për pretendime ndaj kërkesave të 

palëve të ndryshme, por njëkohësisht edhe për detyrime ndaj të tjerëve dhe nuk 

i ka shpalosur fare në shënimet shpjeguese. 

Mangësitë e identifikuara më lartë, janë si rrjedhojë e kontrolleve jo efektive, si 

dhe kujdesit dhe konsultimit të pamjaftueshëm të SNK-ve me rastin e hartimit 

të PFV-ve. 

Rreziku  Prezantimi jo i plotë dhe mangësitë e informacioneve në shënimet shpjeguese, 

ndikojnë në cilësinë e pasqyrave financiare, paqartësinë e shifrave të 
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prezantuara si dhe kufizojnë përdoruesit e pasqyrave për ta kuptuar gjendjen e 

drejtë dhe të vërtetë të rezultateve financiare dhe afariste të kompanisë. 

  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 për secilin zë që përmban shuma të grumbulluara në cilëndo pjesë të PFV-

ve. Po ashtu, të sigurojë se janë shpalosë rastet e pasurive apo detyrimeve 

kontigjente.  
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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 komponentët 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 në kompani, veçanërisht në lidhje me llogaridhënien, 

menaxhimin e rrezikut, cilësinë e raportimit menaxherial, mos plotësimin e pozitës së zyrtarit 

çertifikues, si dhe mungesën e transparencës. Aranzhimet tjera të cilat do ta mbështesnin zhvillimin 

e qeverisjes, si përgjigjja ndaj rekomandimeve të auditimit dhe operimi i një sistemi efektiv i 

auditimit të brendshëm, janë fusha ku kërkohet të trajtohen me vëmendje të veçantë nga 

menaxhmenti i kompanisë.  

4.1 Sistemi i auditimit të brendshëm 

Auditimi i brendshëm është një aktivitet i pavarur për të ofruar siguri objektive dhe një aktivitet 

këshillues, i dizajnuar për të shtuar vlerën dhe për të përmirësuar veprimet e kompanisë. Po ashtu, 

ndihmon për përmbushjen e objektivave, duke nxitur një qasje sistematike dhe të disiplinuar për 

vlerësimin dhe përmirësimin e efektivitetit në menaxhimin e rrezikut, kontrolleve dhe proceseve të 

qeverisjes. 

 

Çështja B14 – Mos plotësimi i pozitës me zyrtar të auditimit të brendshëm 

Gjetja  Sipas Ligjit për Ndërmarrje Publike neni 21, secila NP duhet të ketë një zyrtarë 

për auditim të brendshëm. Kompania që nga viti 2014 ka funksionuar pa zyrtar 

të auditimit të brendshëm. Ndërmarrja gjatë vitit 2018 kishe shpallur një herë 

konkurs për plotësimin e pozitës mirëpo në mungesë të kandidatëve të 

interesuar kishte rezultuar pa sukses. Mungesa e zyrtarit të Auditimit të 

Brendshëm ka shkaktuar mos identifikim të dobësive në kontrollet e brendshme.  

Rreziku  Mos plotësimi i pozitës së zyrtarit të auditimit të brendshëm rritë rrezikun që 

për shkak të kompleksitetit dhe madhësisë së kompanisë, menaxherët e lartë të 

kenë vështirësi të kontrollojnë proceset dhe të detektojnë gabimet në mënyrë 

efektive.   

 Kryesuesi i Bordit duhet të marrë masa adekuate për përzgjedhjen e zyrtarit të 

auditimit të brendshëm për të ndihmuar menaxhmentin lidhur me vlerësimin 

dhe identifikimin e dobësive të kontrolleve të brendshme. Gjithashtu duhet të 

shqyrtohet mundësia që deri në plotësimin e pozitës, shërbimet e auditimit të 

brendshëm të sigurohen edhe nga aksionari. 
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4.2 Raportimi menaxherial, llogaridhënia dhe menaxhimi i 

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 B15 – Mos plotësimi i pozitës me zyrtarin çertifikues 

Gjetja  Sipas nenit 14.1 të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë 

(LMFPP), çdo organizatë buxhetore, agjenci autonome ekzekutive dhe 

ndërmarrje publike duhet të ketë zyrtarin certifikues. Po ashtu,  neni 14.2 i 

LMFPP(I) thekson se ZKA i një ndërmarrje të kontrolluar publike mund të lidhë 

marrëveshje me ZKA-në e organizatës kontrolluese buxhetore për ndarjen e 

shërbimeve të një Zyrtari të vetëm çertifikues. Zyrtari çertifikues është përgjegjës 

të sigurojë që kushtet e zbatueshme të një kontrate publike janë përmbushur 

para autorizimit të pagesave sipas kontratës.  

Kompania nuk kishte caktuar një zyrtar çertifikues për çertifikimin e pagesave 

dhe si rrjedhojë janë shfaqur dobësi në menaxhimin e shpenzimeve. Nga 55 

pagesat e testuara në 38 prej tyre mungojnë autorizimet e nevojshme nga 

zyrtarët përgjegjës, nuk ka kontrata, nuk janë zhvilluar procedurat e prokurimit 

etj. Kompania e kishte nënvlerësuar rëndësinë e pozitës së zyrtarit çertifikues 

dhe i kishte anashkaluar kërkesat e LMFPP-së.  

Rreziku  Mungesa e zyrtarit certifikues redukton kontrollin efektiv dhe aftësinë e 

menaxhmentit për të monitoruar dhe parandaluar në mënyrë aktive dobësitë 

dhe parregullsitë në procedimin e pagesave.  

 Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se janë marrë të gjitha veprimet e nevojshme 

për plotësimin e pozitës së zyrtarit çertifikues, ose të lidhë marrëveshje me 

aksionarët për ndarjen e shërbimeve të një zyrtari të vetëm çertifikues në mënyrë 

që të shmangen dobësitë e vazhdueshme në procedimin e pagesave.  
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Çështja B16 - Mos publikimi i dokumenteve në faqen e internetit të kompanisë 

Gjetja  Sipas nenit 34.2 të Ligjit për NP, një kopje e plotë dhe aktuale e të gjitha 

rregulloreve të NP-së do të publikohen dhe mbahen në një faqe në internet me 

qasje publike e cila mbahet nga NP-ja. Në faqe të internetit duhet të publikohet 

plani i biznesit, raportet tremujore, raportet vjetore dhe informatat tjera të 

rëndësishme për publikun. Kompania ende nuk kishte funksionale një faqe 

interneti ku do të publikoheshin  rregulloret dhe raportet e saj. Kjo sipas 

zyrtarëve të kompanisë për shkak që nuk kishte mjete financiare të mjaftueshme 

për të zhvilluar faqen e internetit. 

Rreziku  Mos publikimi i raporteve të ndryshme dhe rregulloreve të kompanisë në një 

faqe të internetit është mungesë e transparencës së kërkuar dhe bie në 

kundërshtim me kërkesat ligjore. 

  Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj krijimin dhe  funksionimin e një ueb-faqeje 

të internetit me të dhënat e kompanisë dhe të publikojë të gjitha rregulloret, 

raportet dhe dokumentet që i kërkon ligji i ndërmarrjeve publike, me qëllim të 

transparencës ndaj palëve të interesit.  

Çështja B17 - Kompania nuk kishte bërë monitorimin e regjistrit të rreziqeve 

Gjetja  Sipas procedurës nr. 1 të menaxhimit financiar dhe kontrollit, pika 3.3 roli i 

mbajtësit të buxhetit është “Të siguroj që të gjitha rreziqet relevante për arritjen 

e objektivave të punës janë identifikuar dhe janë menaxhuar efektivisht”. 

Kompania në ka hartuar regjistrin e rreziqeve, mirëpo në të nuk janë paraparë 

gjasat e ndodhjes dhe ndikimi që ato rreziqe mund të kenë në arritjen e 

objektivave.  

Rreziku  Mungesa e menaxhimit efektiv të rreziqeve dhe monitorimit të tyre karshi 

objektivave ndikon në pamundësinë për të reaguar me kohë apo për t’i 

reduktuar rreziqet në nivele të pranueshme.  

  Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se menaxhmenti ka ndërmarrë hapa konkret 

për hartimin e planit për menaxhimin e rreziqeve i cili përmban ndikimin 

potencial, masat parandaluese dhe veprimet e mëvonshme në rastet kur ato 

rreziqe materializohen. 
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5 Progresi në zbatimin e rekomandimeve  

Raporti ynë i auditimit për PFV-të të vitit 2017 të Unitetit ka rezultuar në 15 rekomandime kryesore. 

Kompania 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 2018, asnjë rekomandim nuk ishte zbatuar plotësisht, dy (2) 

ishin pjesërisht të zbatuara, ndërsa trembëdhjetë (13) rekomandime janë të pa zbatuara ende. Për 

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

4.  

 

Tabela 4 Përmbledhja e  rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2018 

N
r 

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 gabimet në PVF 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, raportet tremujore, 
raportet vjetore. 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-ës. 

Kompania gjatë 
vitit 2018 nuk 
kishe bërë ndonjë 
progres në 
implementimin e 
rekomandimeve të 
vitit paraprak. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

2 Procesi i 
buxhetit  

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj 
hartimin e planit të biznesit duke u 
bazuar në mundësitë reale të kompanisë 
me qëllim të realizimit të synimeve 
afariste të sajë, dhe ndryshimet apo 
devijimet e mëdha nga plani fillestare të 
reflektohen në një plan të rishikuar. 

Kompania nuk 
kishte bërë 
rishikim të planit 
të biznesit dhe 
edhe këtë vit nuk 
është bërë një 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 
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planifikim në baza 
reale. 

3 Pasqyra e 
pozitës 
financiare 
(Bilanci i 
gjendjes) 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj 
ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme 
për t’i identifikuar dhe korrigjuar 
gabimet që kanë ndikuar në mos 
barazimin e aktives dhe pasives së 
bilancit të gjendjes, në mënyrë që PFV të 
prezantojnë gjendjen e saktë të 
kompanisë. 

Ka bërë përpjekje, 
respektivisht e ka 
barazuar, por ende 
ka probleme në 
prezantimin e 
shumave të sakta.  

Rekomandim 
pjesërisht i 
zbatuar. 

4 Pasqyra e 
pozitës 
financiare 
(Bilanci i 
gjendjes) 

Kryesuesi i Bordit duhet të marr masat e 
menjëhershme për shlyerjen e obligimeve 
ndaj ATK dhe sipas nevojës të hyjë në 
marrëveshje për programimin e shlyerjes 
së këtyre borxheve. 

Kompania nuk 
kishte arritur ti 
bëjë shlyerjen e 
obligimeve të 
ATK.  

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

 

5 Pasqyra e 
pozitës 
financiare 
(Bilanci i 
gjendjes) 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se janë 
marr të gjitha masat e mundshme ligjore 
për mbledhjen e llogarive të arkëtueshme 
në afatin me të shpejt të mundshëm. 

Kompania kishte 
bërë përpjekje, por 
suksesi ishte 
shumë i ulët. 

Rekomandim 
pjesërisht i 
zbatuar. 

6 Pasqyra e të 
ardhurave 
dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se janë 
marrë masat e nevojshme për zbatimin e 
procedurave të rekrutimit përmes 
shpalljeve të konkurseve për pranimin e 
punëtoreve në pajtueshmëri të plotë me 
kërkesat e ligjit të punës. 

Kompania edhe 
këtë vite kishte 
rekrutuar 
punonjës pa 
shpallje të 
konkursit. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

7 Pasqyra e të 
ardhurave 
dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj 
funksionimin dhe rregullimin e sistemit 
për pagat e punonjësve duke krijuar një 
trajtim të njëjtë ndaj të gjithë punonjësve. 
Po ashtu, të ndërmerr masa për 
realizimin e pagave mujore me kohë për 
të gjithë punonjësit dhe që aprovohen nga 
zyrtaret kompetent. Gjithashtu, të ndalet 
praktika e paradhënies së pagave ndaj 
punonjësve. 

Kompania ende 
nuk kishte arritur 
ti kryej obligimet 
ndaj punëtorëve si 
dhe edhe këtë vite 
ka vazhduar 
trendi i 
paradhënieve. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

8 Pasqyra e të 
ardhurave 
dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që 
shpenzimet për blerjen e mallrave dhe 
shërbimeve bëhen në pajtueshmëri të 
plotë me kërkesat e LPP-së për të arritur 
shfrytëzimin efikas dhe transparent të 
parasë publike, si dhe realizimin e 
aktiviteteve sipas planit të prokurimit, 
për përmbushjen e nevojave dhe 
obligimeve të kompanisë. 

Gjatë testimit të 
mostrave ne kemi 
hasur në të 
gjeturat e njëjta me 
vitin e kaluar. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 
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9 Pasqyra e 
rrjedhës së 
parasë së 
gatshme 

Kryesuesin e Bordit të siguroj që janë 
marrë të gjitha masat e nevojshme për të 
përgatitur dhe prezantuar të gjitha vlerat 
e sakta dhe të strukturuara sipas 
kërkesave të SNK. 

Kompania edhe 
këtë rrjedhën e 
parasë e kishte 
prezantuar me 
gabime. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

10 Trajtimi i 
shënimeve 
shpjeguese 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se gjatë 
hartimit të PFV-ve të prezantohen në 
shënimet shpjeguese informacionet e 
mjaftueshme për kompaninë dhe 
politikat e saj, përfshirë shënime të plota 
dhe të sakta për secilin zë të pasqyrave 
financiare, duke i eliminuar të gjitha 
diferencat e shënimeve shpjeguese me 
shumat e prezantuara në pasqyrën e 
rrjedhës së parasë. 

Gjatë përpilimit të 
PFV-ve ishin bërë 
shpalosje për disa 
zëra por ato nuk 
prezantonin 
gjendjen reale si 
dhe për disa nuk 
kishin bërë 
shpalosje fare. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

11 Progresi në 
zbatimin e 
rekomandi
meve 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që 
është përgatitur plani i veprimit për 
adresimin e çështjeve, i cili i përcakton 
veprimet, afatet kohore dhe stafin 
përgjegjës për zbatimin e planit të 
veprimit. 

Kompania nuk 
kishte arritur ti 
zbatoj 
rekomandimet e 
vitit paraprak. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

12 Sistemi i 
auditimit të 
brendshëm 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj 
funksionimin e kompanisë në mënyrë 
efektive dhe për ketë duhet ta themelojë 
dhe ta vë në funksion NJAB sipas 
përcaktimeve ligjore, për të ndihmuar 
menaxhimin në arritjen e qëllimeve dhe 
objektivave të kompanisë. 

Bordi i Drejtorëve 
ka shpallur vetëm 
një (1)  konkurs 
gjatë muajit 
Dhjetor 2018  për 
plotësim të pozitës 
së  zyrtarit të AB 
por pozita në fjalë 
ende mbetet e pa 
plotësuar. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

13 Raportimi 
menaxherial, 
llogaridhënia 
dhe 
menaxhimi i 

rrezikut 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se 
është kryer një rishikim për të përcaktuar 
formën e raportimit financiar dhe 
operativ tek menaxhmenti i lartë. 
Gjithashtu, duhet të hartoj një plan i cili 
do të identifikoj të gjitha rreziqet e 
mundshme, të vlerësoj ndikim e tyre në 
rast se ato ndodhin, si dhe të përcaktoj 
masat parandaluese dhe ato të 
mëvonshme si përgjigje ndaj tyre. 

Kompania në 
Planin e Biznesit 
ka identifikuar 
kërcënimet – 
rreziqet, mirëpo 
rreziqet nuk ishin 
të identifikuar 
karshi objektivave 
të organizatës, po 
ashtu nuk bëhet 
monitorimi i tyre 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 



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

 

37 

14 Raportimi 
menaxherial, 
llogaridhënia 
dhe 
menaxhimi i 

rrezikut 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj 
marrjen e masave të nevojshme për 
plotësimin e pozitës me zyrtar certifikues 
konform kërkesave ligjore dhe ndarje të 
duhur të detyrave. Kjo duhet të bëhet për 
të forcuar sistemin e kontrollit të 
brendshëm për menaxhimin e parasë 
publike. 

Kompania nuk 
kishte arritur ta 
plotësoj pozitën e 
zyrtarit 
certifikues. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

15 Raportimi 
menaxherial, 
llogaridhënia 
dhe 
menaxhimi i 

rrezikut 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj 
funksionalizimin e ueb-fazës së internetit 
të kompanisë dhe të bëjë publike të gjitha 
rregulloret, raportet dhe dokumentet që i 
kërkon ligji i ndërmarrjeve publike dhe 
statuti i kompanisë, për qëllime të 
transparencës ndaj publikut. 

Kompania ende 
nuk kishte arritur 
ta funksionalizoj 
faqen e internetit. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

 Fusha e 
auditimit 

Rekomandimet e vitit 2018 

 

1 PFV Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se rivlerësimi i pasurisë jo qarkulluese 
kryhet së paku njëherë në 5 vite, me qëllim që vlera e pasurive në PFV-të e 
kompanisë të paraqitet drejtë dhe në përputhje me SNK 16. 

2 PFV Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se regjistrimet e blerjeve të pasurive bëhen 
me kohë dhe për të njëjtat fillon zhvlerësimi me rastin e futjes së tyre në 
përdorim siç parashihet me rregullat e kontabilitetit. Po ashtu, të sigurojë se 
vlera e pasurive prezantohet saktë librat e kontabilitetit dhe e njëjta 
reflektohet edhe në PF.  

3 PFV Kryesuesi i Bordit duhet të ndërmarrë veprimet e nevojshme që shënimet në 
regjistrat kontabël të harmonizohen me gjendjen e përgjithshme të obligimeve 
në ATK. Po ashtu, të sigurojë  mbikëqyrjen e menaxhimit të parasë së 
kompanisë ashtu që kur ka mjete të mjaftueshme në dispozicion t’i jap 
prioritet pagesës së obligimeve tatimore të akumuluara për të punësuarit. Në 
këtë mënyrë mund të sigurohet shmangia e rritjes së detyrimeve për kamata 
dhe ndëshkime në vonesa. Njëkohësisht duhet të sigurojë prezantim të saktë 
të zërave financiar në PF. 

4 PFV Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që në PF prezantohen vlerat e llogarive 
duke u bazuar në dokumente burimore, dhe në rastin e të hyrave të shtyra 
dhe të hyrave nga granti prezantohen vetëm ato pasuri të cilat i përmbushin 
kushtet për tu njohur si pasuri siç parashihet me SNK. 

5 PFV Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se mbyllja e kontove të blerësve të pa 
identifikuar bëhet vetëm atëherë kur verifikohet saktë klienti i cili ka paguar 
përmes llogarisë bankare, duke u mbështetur në dëshmi të cilat janë relevante 
për identifikimin e secilit klient. 
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6 PFV Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që provizionimi i llogarive të arkëtueshme 
dhe shpenzimet e borxheve të këqija regjistrohen në kontabilitet vetëm pasi 
të janë shterur të gjitha mundësitë për arkëtim si dhe janë përmbushur të 
gjithë hapat për njohjen e borxheve të këqija.  

7 PFV Kryesuesi i Bordit duhet të siguroi se janë ndjekur të gjitha procedurat e 
nevojshme të komunikimit dhe bashkëpunimit me klientët furnitorë, në 
mënyrë që të sigurohen me kohë konfirmimet ndaj auditorit lidhur me vlerën 
e detyrimeve ndaj palëve të treta.  

8 PFV Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se janë  marrë masat e duhura që të gjithë 
të punësuarve të ju bëhet pagesa e pagave të mbetura borxh nga kompania  
Po ashtu, të sigurohet që në të ardhmen të evitohen vonesat në procedimin e 
pagave ndaj punonjësve.  

9 PFV Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që parapagimet mbyllen vetëm mbi bazën 
e dëshmive për punët e kryera apo furnizimet e pranuara. Për më tepër, 
kreditimi i llogarisë së fitimit apo humbjes bëhet në harmoni me rregullat e 
kontabilitetit të cilat parashohin rastet kur mund të pësojë ndryshime një zë i 
caktuar i PF-ve.   

10 PFV Kryesuesi i Bordit duhet të ndaloj praktikën e dhënies së avanseve ndaj 
punëtorëve për paga dhe mëditje në mënyrë që të evitojë dëmtimin financiar 
të Kompanisë  dhe të sigurohet se të gjithë punëtorët trajtohen në mënyrë të 
barabartë.  

11 PFV Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se korrigjimet në librat e shitjes bëhen mbi 
bazën e dëshmive të cilat e mbështesin korrigjimin, si dhe gjatë ndërtimit të 
PF-ve merren për bazë të gjithat ndryshimet në shënimet kontabël në mënyrë 
që të dhënat të jenë të harmonizuara dhe të prezantohen drejtë. 

12 PFV Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që rritjet ose zvogëlimet e zërave  në 
pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet bëhen mbi bazën e dëshmive të cilat 
argumentojnë arsyet që kanë shkaktuar këto ndryshime dhe prezantimi i PF-
ve bëhet duke u bazuar në shënimet kontabël, në pajtueshmëri me SNK 1. 

13 PFV Kryesuesi i Bordit të sigurojë se zërat përbërës të pasqyrës së rrjedhës së 
parasë janë prezantuar drejtë nëpër aktivitetet përkatëse duke u bazuar në 
shënimet kontabël.  

14 PFV Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se është bërë një analizë për t’i përcaktuar 
shkaqet të cilat kanë ndikuar për mohim të Opinionit dhe do të merren 
veprimet e nevojshme për eliminimin e tyre. Gjithashtu, kryesuesi i bordit 
duhet të siguroj se janë vendosur procese efektive për të konfirmuar që plani 
i hartimit të PFV 2019 i adreson të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me 
pajtueshmërinë dhe fushat me rrezik të lartë dhe aty ku janë identifikuar 
gabime në vitet e mëparshme. Nënshkrimi i pasqyrave nga KE dhe ZKFTH, 
duhet të bëhet vetëm nëse ndaj PFV-ve janë aplikuar të gjitha kontrollet e 
nevojshme para se të njëjtat t’i dorëzohen BD-së. 
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15 Plani i 
biznesit (të 
hyra dhe 
shpenzimet) 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se me rastin e përgatitjes së planit të 
biznesit,  bëhen analiza më të sakta lidhur me të hyrat dhe shpenzimet. Po 
ashtu kur identifikohet se ka devijime të mëdha gjatë realizimit të planit, të 
bëjë rishikimin e tij bazuar në nevojat dhe mundësitë reale të Kompanisë.    

16 Pasqyra e 
pozitës 
financiare 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që janë marrë veprimet e nevojshme për 
një paraqitje të drejtë të zërave financiar, në mënyrë që PFV-të e aprovuara të  
paraqesin pamje të drejtë dhe të vërtetë. 

17 Pasqyra e 
pozitës 
financiare 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që të hartohet një rregullore e brendshme 
për menaxhimin e pasurive, ku do të përshkruheshin të gjitha procedurat 
standarde për dokumentimin, ruajtjen, tjetërsimin e pasurive dhe regjistrin e 
plotë dhe të saktë të pasurive, si dhe përgjegjësitë e zyrtarëve përgjegjës për 
menaxhimin e saj.  

18 Pasqyra e 
pozitës 
financiare 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që janë ndërmarrë të gjitha veprimet e 
nevojshme për përgatitjen e rregullores për menaxhimin e shpenzimeve dhe 
furnizimeve, duke i bërë të qarta përgjegjësitë e zyrtarëve, procedurat e 
pranimit të furnizimeve dhe periudhat e raportimit të tyre. 

19 Pasqyra e 
pozitës 
financiare 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që me rastin e angazhimeve të punonjësve 
të ri të zhvillohen të gjitha procedurat e konkursit publik duke i përmbushur 
kërkesat për transparencë dhe konkurrencë sipas ligjit të punës. 

20 Pasqyra e 
pozitës 
financiare 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që të gjithë të punësuarit e kompanisë 
kanë një kontratë të nënshkruar me punëdhënësin ku specifikohen të gjitha të 
drejtat dhe obligimet e tyre sipas kërkesave ligjore.   

21 Pasqyra e 
pozitës 
financiare 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që kompensimi i pushimit me mjete 
monetare të bëhet vetëm atëherë kur i punësuari nuk e ka shfrytëzuar 
pushimin vjetor me fajin e punëdhënësit dhe pasi të jenë arsyetuar dhe 
dokumentuar kërkesat nga departamentet përkatëse për angazhimet shtesë. 

22 Pasqyra e të 
ardhurave 
dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që janë marrë masat e duhura që secilit 
konsumator t’i dërgohet fatura në periudha të rregullta sipas kërkesave të 
rregulloreve të komunave përkatëse. 

23 Pasqyra e të 
ardhurave 
dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që janë marrë të gjitha veprimet e 
nevojshme për nxjerrjen e rregulloreve përkatëse në funksion të përmirësimit 
të kontrolleve të brendshme dhe evitimit të gabimeve.  

24 Pasqyra e të 
ardhurave 
dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se janë marrë të gjitha veprimet e 
nevojshme për forcimin e kontrolleve të brendshme që të gjitha blerjet që 
kërkohen të realizohen me procedura të prokurimit, do të zhvillohen 
procedurat transparente dhe adekuate të prokurimit sipas kërkesave të LPP-
së. 
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25 Pasqyra e të 
ardhurave 
dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë se plani i prokurimit mbështetet mbi vlerësimin 
e nevojave dhe mundësive reale të kompanisë në mënyrë që të shmangen 
devijimet në mes të planit dhe realizimit në fund të vitit.  

26 Pasqyra e 
rrjedhës së 
parasë së 
gatshme 

Kryesuesi i Bordi duhet të sigurojë që janë ndërmarrë të gjitha veprimet e 
nevojshme për të hartuar një rregullore të brendshme për menaxhimin e arkës 
ku do të përshkruheshin të gjitha procedurat standarde, si dhe të siguroj që 
inkasantët pasi të dorëzojnë mjetet në arkë, ato menjëherë të depozitohen në 
llogarinë bankare. 

27 Trajtimi i 
shënimeve 
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 për secilin zë që përmban shuma të grumbulluara në cilëndo pjesë të 
PFV-ve. Po ashtu, të sigurojë se janë shpalosë rastet e pasurive apo 
detyrimeve kontigjente. 

28 Sistemi i 
auditimit të 
brendshëm 

Kryesuesi i Bordit duhet të marrë masa adekuate për përzgjedhjen e zyrtarit 
të auditimit të brendshëm për të ndihmuar menaxhmentin lidhur me 
vlerësimin dhe identifikimin e dobësive të kontrolleve të brendshme. 
Gjithashtu duhet të shqyrtohet mundësia që deri në plotësimin e pozitës, 
shërbimet e auditimit të brendshëm të sigurohen edhe nga aksionari. 

29 Raportimi 
menaxherial, 
llogaridhënia 
dhe 
menaxhimi i 
rrezikut 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se janë marrë të gjitha veprimet e 
nevojshme për plotësimin e pozitës së zyrtarit çertifikues, ose të lidhë 
marrëveshje me aksionarët për ndarjen e shërbimeve të një zyrtari të vetëm 
çertifikues në mënyrë që të shmangen dobësitë e vazhdueshme në 
procedimin e pagesave.  

30 Raportimi 
menaxherial, 
llogaridhënia 
dhe 
menaxhimi i 
rrezikut 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj krijimin dhe  funksionimin e një ueb-faqeje 
të internetit me të dhënat e kompanisë dhe të publikojë të gjitha rregulloret, 
raportet dhe dokumentet që i kërkon ligji i ndërmarrjeve publike, me qëllim 
të transparencës ndaj palëve të interesit. 

31 Raportimi 
menaxherial, 
llogaridhënia 
dhe 
menaxhimi i 
rrezikut 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se menaxhmenti ka ndërmarrë hapa 
konkret për hartimin e planit për menaxhimin e rreziqeve i cili përmban 
ndikimin potencial, masat parandaluese dhe veprimet e mëvonshme në rastet 
kur ato rreziqe materializohen. 
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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: Letër konfirmimi 

 


