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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. 

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë 

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 për opinionin e auditimit 

për Pasqyrat Financiare Vjetore të Fondeve në Mirëbesim, në 

konsultim me Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm Emine Fazliu, 

e cila e ka mbikëqyrur auditimin. 

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga Burbuqe Idrizi 

udhëheqëse ekipi, Albana Kadriu dhe Jehona Krasniqi anëtare, 

nën menaxhimin e Udhëheqësit të Departamentit të Auditimit 

Faruk Rrahmani. 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Raporti përmbledhë çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Fondeve në Mirëbesim për vitin 2019, 

i cili përfshin Opinionin e Auditorit të Përgjithshëm për Pasqyrat Financiare Vjetore. Ekzaminimi i 

Pasqyrave Financiare për vitin 2019 është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të 

Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA).  

Auditimi është fokusuar në: 

         

 

Konkluzionet 

Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin 2019 paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha 

aspektet materiale. 

Procesi i menaxhimit financiar dhe kontrollit në përgjithësi është duke funksionuar në mënyrë 

efektive me përjashtim të vonesave në arkëtimin e të hyrave nga qiraja dhe arkëtimeve sipas 

kontratës së skaduar. 

Në auditimin paraprak ishte dhënë një rekomandim në lidhje me skadimin e kontratës së qirasë dhe 

ende mbetet i pa adresuar. 

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm1 

Opinion i pamodifikuar  

Më gjerësisht shih kapitullin 1 të këtij raporti. 

Përgjigja e menaxhmentit në auditimin 2019  

Menaxhmenti është pajtuar me gjetjet dhe konkluzionet si dhe është zotuar se do t’i adresoj të gjitha 

rekomandimet e dhëna.  

Zyra Kombëtare e Auditimit vlerëson bashkëpunimin e menaxhmentit dhe personelit të AKP-së 

gjatë procesit të auditimit.   

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

Pasqyrat Financiare 

Vjetore 

Menaxhimi financiar 

dhe kontrolli 

Zbatimi i 

Rekomandimeve 
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Fushëveprimi dhe metodologjia e auditimit 

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

dhe 

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

Auditimi është bazuar në vlerësimin e rrezikut. Kemi analizuar veprimtarinë e Fondeve në 

Mirëbesim, nivelin e mbështetjes në kontrollet menaxheriale për të përcaktuar nivelin e testeve të 

hollësishme, që janë të nevojshme për të siguruar dëshmitë që e mbështesin opinionin e AP-së. 

Procedurat 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 i kemi 

konsideruar të nevojshme për kryerjen efektive të auditimit. Gjetjet e auditimit nuk duhen të 

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

përmirësimeve që mund të bëhen në sistemet dhe procedurat që janë aplikuar. 

Kapitujt në vijim ofrojnë përshkrim të detajuar të gjetjeve dhe rekomandimeve në çdo fushë të 

audituar.  
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1 Opinioni i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore 

Ne kemi kryer auditimin e PFV-ve të Fondeve në Mirëbesim për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 

2019, në përputhje me Ligjin e ZKA-se dhe Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme 

të Auditimit. Ekzaminimet e auditimit janë kryer për të mundësuar dhënien e opinionit për PFV-

ve, të cilat përfshijnë pasqyrën e pranimeve dhe të pagesave në para të gatshme dhe pasqyrën e 

ekzekutimit të buxhetit, të shpalosura në detaje. 

Opinion i pamodifikuar  

Sipas opinionit tonë, Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2019, 

prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me 

Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik, sipas kontabilitetit të bazuar në 

para të gatshme. 

Baza për opinion  

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

Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë tek pjesa 

‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. Në përputhje me SNISA-t 10 dhe 

30, si dhe kërkesat e tjera relevante për auditimin e PFV-ve të organizatave buxhetore, ZKA-ja është 

e pavarur nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë 

janë të mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin e bazës për opinionin. 

Përgjegjësia e menaxhmentit për PFV-të 

Drejtori Menaxhues dhe Zyrtari Kryesor Financiar janë përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin 

e drejtë të Pasqyrave Financiare sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin 

Publik - Raportimi Financiar bazuar në Kontabilitetin e Parasë së Gatshme. Po ashtu, menaxhmenti 

është përgjegjës edhe për vendosjen e kontrolleve të brendshme, të cilat i përcakton si të nevojshme 

për të mundësuar përgatitjen e Pasqyrave Financiare, pa keq deklarime materiale të shkaktuara, 

qoftë nga mashtrimi apo gabimi. Kjo përfshinë përmbushjen e kërkesave që burojnë nga Ligjit nr. 

03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime) dhe 

Rregullorja nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar nga Organizata Buxhetore. 

Bordi i Drejtorëve dhe Drejtori Menaxhues janë përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të 

raportimit financiar të Fondeve në Mirëbesim.  

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve 

Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion për PFV-të në bazë të auditimit të kryer, në 

përputhje me SNISA-t. Këto standarde kërkojnë që të marrim siguri të arsyeshme se pasqyrat 

financiare nuk përmbajnë keqdeklarime materiale. 
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Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë i sigurisë, por nuk garanton se një auditim i kryer në 

pajtim me SNISA-t do të zbulojë çdo keq-deklarim material që mund të ekzistojë. Keqdeklarimet 

mund të rezultojnë nga mashtrimi ose gabimi dhe konsiderohen materiale nëse, individualisht ose 

së bashku, mund të ndikojnë në vendimet e marra mbi bazën e këtyre PFV-ve. 

Auditimi përfshinë kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi në lidhje me informatat financiare 

dhe shpalosjet në PFV. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i auditorit, duke përfshirë edhe 

vlerësimin e rreziqeve nga keqdeklarimet materiale në PFV, qoftë për shkak të mashtrimit apo 

gabimit. Gjatë vlerësimit të rrezikut, auditori merr në konsideratë kontrollin e brendshëm që është 

relevant në përgatitjen e pasqyrave financiare nga entiteti, në mënyrë që të dizajnojë procedura të 

auditimit që janë të përshtatshme për rrethanat e entitetit, por jo për qëllim të shprehjes së opinionit 

mbi efektivitetin e kontrolleve të brendshme të entitetit. 

Auditimi përfshinë edhe vlerësimin e përshtatshmërisë së politikave kontabël të përdorura, 

arsyeshmërinë e përllogaritjeve kontabël të bëra nga menaxhmenti, si dhe vlerësimin e prezantimit 

të pasqyrave financiare.  

Ne komunikojmë me menaxhmentin e entitetit të audituar në lidhje me fushëveprimin, kohën e 

planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, përfshirë ndonjë mangësi të 

rëndësishme në kontrollin e brendshëm që ne e identifikojmë gjatë auditimit. 

Raporti i auditimit publikohet në webfaqen e ZKA-së, me përjashtim të informacioneve që 

klasifikohen si sensitive apo për shkak të ndalesave të tjera ligjore e administrative, në pajtim me 

legjislacionin në fuqi.  
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2 Menaxhimi financiar dhe kontrolli 

Puna jonë lidhur me Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin pasqyron aktivitetet e detajuara të 

auditimit për sistemet e të hyrave dhe shpenzimeve në organizatat buxhetore. Në mënyrë të 

veçantë, kemi trajtuar menaxhimin e Fondeve në Mirëbesim, pranimet në llogaritë bankare, pagesat 

dhe shpërndarjet nga llogaritë bankare të Ndërmarrjeve Shoqërore që Agjencia menaxhon dhe 

administron në Bankën Qendrore të Kosovës dhe obligimet/të arkëtueshmet. 

Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin  

Sa i përket menaxhimit financiar dhe kontrollit AKP, ka të dizajnuar një sistem të raportimit nga 

drejtorët e departamenteve te menaxhmenti, për të mbështetur menaxhimin efektiv të aktiviteteve 

të Agjencisë për menaxhimin e Fondeve në Mirëbesim. 

Procesi i menaxhimit financiar dhe kontrollit në përgjithësi, është duke funksionuar në mënyrë 

efektive me përjashtim të mangësive që ndërlidhen me vonesat në arkëtimin e të hyrave nga qiraja 

dhe arkëtimeve të qirasë sipas kontratës së skaduar. 

2.1 Pranimet dhe Pagesat e Fondeve në Mirëbesim 

Ne i kemi shqyrtuar burimet e fondeve buxhetore dhe shpenzimet e fondeve sipas kategorive 

ekonomike. Kjo është paraqitur në tabelat e mëposhtme: 
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Tabela 1. Pasqyra e pranimeve dhe pagesave të Fondeve në Mirëbesim (në €) 

 

 

           Përshkrimi 

Gjendja e 
llogarive me 

31 dhjetor 
2018 

Pranimet 
/Pagesat 
 Janar- 

Dhjetor 
2018 

Pranimet 
/Pagesat 
 Janar- 

Dhjetor 2019 

Gjendja e 
llogarive 

me 31 
dhjetor 

2019 

 Pranimet 

Gjithsej pranimet  806,424,241 23,706,457  

 

49,263,508  855,687,749 

Të hyrat nga shitja e aseteve 715,306,649 18,138,724 41,345,259 756,651,908 

Të hyrat nga Qiraja 38,832,654 6,268,014 5,462,436 44,295,090 

Interesi i fituar 34,844,700 - - 34,844,700 

Të hyrat nga tarifa dhe konfiskimi i 
Bid depozitave në tenderët e shitjes  

8,319,864 89,900 464,400 8,784,264 

Bid depozitat për pjesëmarrje në 
tender 

843,200 (1,187,620) 1,903,289 2,746,489 

Të hyrat tjera 7,263,974 397,439 88,124 7,352,098 

Kapitali themeltar i AKP 1,013,200 - - 1,013,200 

 Pagesat /Shpërndarjet 

Gjithsej pagesat /shpërndarjet 418,308,305 106,889,402 162,219,494 580,527,799 

20% i punëtoreve i transferuar në 
BSPK 

126,227,784 6,970,480 7,122,367 133,350,151 

Ofruesi i Shërbimeve Profesionale 
(Autoriteti i Likuidimit) 

16,000,930 581,000 136,309 16,137,239 

Mallra dhe shërbime 16,323,064 1,941,882 1,562,728 17,885,792 

Shpenzimet komunale  2,406,373 412,063 231,239  2,637,612 

Tatimet 6,134,291 1,122,325 932,654 7,066,945 

Vendimet e Gjykatave/ përmbaruesve 
( depozita dhe taksa) 

2,515,922 707,711 8,605 2,524,527 

Transferimi i mjeteve 5% për 
mbulimin e aktiviteteve të AKP-së 

44,741,706 6,493,706 1,036,241 45,777,947 

Të tjera 787,190 37,650 18,563 805,753 

Pagesat ndaj kreditorëve të NSh-së 26,454,012 2,476,127 1,168,818 27,622,830 

Fondet e transferuara Buxhetit të 
Kosovës  

176,717,033 86,146,458 150,001,970 326,719,003 

Gjendja bankare  388,115,937 (83,182,945) (112,955,986) 275,159,950 
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Nga tabela vërehet që të hyrat/pranimet në krahasim me pagesat/shpërndarjet për vitin 2019 janë 

më të ulëta për 112,955,986€, si rezultat i fondeve të transferuara në Buxhetin e Kosovës prej 

150,001,970€. 

Pranimet/të hyrat kanë të bëjnë me shitjet, qiratë e aseteve të NSh-ve dhe të hyrat tjera. Gjatë vitit 

2019 pranimet/të hyrat ishin 49,263,508€, në raport me vitin e kaluar (23,706,457€) kemi një rritje 

prej 25,557,051€ të inkasimit të të hyrave, si rezultat i rritjes së shitjeve së aseteve, pagesave për 

shpronësime si dhe rritjes së shitjeve me Negocim Direkt.2 

Pagesat/shpërndarjet gjatë vitit ishin 162,219,494€, në raport me vitin e kaluar (106,889,402€) kemi 

një rritje prej 55,330,092€, kjo rritje e theksuar e pagesave ka të bëjë me fondet e transferuara në 

buxhetin e Kosovës. Përveç fondeve të transferuara në Buxhetin e Kosovës këto pagesa përfshijnë 

financimi prej 5% për aktivitetet e AKP-së, pagesën e 20% të punëtorëve, tatimet, pagesat ndaj 

kreditorëve dhe të tjera.  

Gjendja e llogarisë bankare e Fondeve në Mirëbesim në fund të vitit 2019 ishte 275,159,950€. 

Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore përfshirë arsyet dhe ndikimet që kanë pasur 

janë të sqaruara në kapitujt e veçantë më poshtë. 

2.2 Pranimet 

2.2.1 Të hyrat nga shitja 

Të hyrat e realizuara nga shitja paraqesin hyrjet në llogaritë bankare të Ndërmarrjeve Shoqërore 

(Fondet në Mirëbesim) të cilat administrohen nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. 

Të hyra nga shitja e aseteve janë pagesat e pranuara lidhur me privatizimin dhe likuidimin e aseteve. 

Gjatë vitit 2019, janë realizuar të hyra nga shitja në vlerë prej 41,345,259€, prej tyre 32,248,248€, janë 

nga shitja e aseteve përmes valëve të likuidimit, 6,182,063€ nga pagesat e realizuara nga Qeveria për 

shpronësimet e aseteve, 2,907,634€ nga shitja me negocim direkt dhe 7,314€ janë të hyra nga bartja 

e së drejtës banesore. 

Shitjet përmes likuidimit janë kryer në pajtim me kornizën ligjore, përkatësisht Ligjin për Agjencinë 

dhe Politikat operacionale të Agjencisë, si dhe me rregulloren e brendshme "Për procedurat e shitjes 

dhe rregullat e përgjithshme të tenderit" e miratuar nga Bordi i Drejtorëve të AKP-së, më 22 gusht 

të vitit 2017. Të hyrat e realizuara nga shitjet përmes negocimit direkt dhe procedurat e aplikimet të 

blerjes janë bazuar në Ligjin e AKP-së nr. 04/L-034, neni 18 dhe në rregulloren e brendshme 

“Shqyrtimi i aseteve me karakter specifik dhe shitja e tyre me negocim direkt”. Të hyrat nga bartja 

e së drejtës banesore janë pagesat nga bartja e të drejtës banesore të Ndërmarrjeve Shoqërore, këto 

pagesa realizohen në përputhje me Ligjin nr. 04/L-061 për Shitjen e Banesave dhe Ligjin nr.04/L-

247 për plotësim ndryshimin e Ligjit nr. 04/L-061. 

                                                      
2 Kjo rritje ishte si rezultat i emërimit të Kryesuesit të Bordit në mars 2019 i cili bënë aprovimin e shitjeve 
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2.2.2 Të hyrat nga qiraja 

AKP realizon të hyra nga asetet e dhëna me qira të NSH-ve, në likuidim dhe në tranzicion. Gjatë 

vitit 2019 këto të hyra ishin në vlerë prej 5,462,436€. Në rënien të hyrave ka ndikuar Nsh ‘Pallati i 

Rinisë dhe Sporteve’ 3 i cili nga muaji shtator 2018 kishte kaluar në kompetencën e Komunës së 

Prishtinës. 

 

Çështja B1 – Realizimi i të hyrave nga qiratë me kontratë të skaduar 

Gjetja  Në një rast kemi vërejtur që objekti i dhënë me qira nga AKP është shfrytëzuar 

nga qiramarrësi edhe pas skadimit të kontratës dhe AKP nuk e kishte bërë 

vazhdimin apo ripërtëritjen e saj. Kontrata kishte skaduar para vitit 20144, 

ndërsa qiraja arkëtohet duke u bazuar në kontratën fillestare.  

Ndikimi  Mbajtja në shfrytëzim të objektit pa kontratë valide mund të ndikon në mos 

arkëtimin e qirasë nga qiramarrësi. Përveç kësaj, vlera e tregut të qirave mund 

të ketë pësuar ngritje dhe mos ripërtëritja e kontratave të qirasë mund ta dëmtoj 

shumën e inkasuar të të hyrave. 

Rekomandimi B1 Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj ripërtëritjen e kontratave me qëllim që 

shfrytëzimi i aseteve të NSH-ve të bëhet komfor kontratave valide dhe në bazë 

të rregullores së brendshme për qiratë. 

                                                      
3 Të hyrat nga qiraja nga kjo NSh gjate vitit 2018 ishin 883,679€ 
4 Company 21, kishte refuzuar të nënshkruaj kontratën e qirasë edhe pas hyrjes së ‘’NSH Rilindja – Shtypshkronja’’ në 

likuidim në korrik të vitit 2014 
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1 - Arkëtimi me vonesë i të hyrave nga qiratë  

Gjetja  Në kontratat e qirasë në mes AKP-së dhe qiramarrësit, në nenin 3 Kompensimet 

dhe Kushtet e pagesës paragrafi 3.4 i, theksohet se qiramarrësi është i obliguar 

dhe pajtohet që t’i paguaj qiradhënësit qiranë brenda 5 ditëve të punës nga 

pranimi i faturës. Nga 61 mostra të testuara në 8 prej tyre vërehet (faturat e 

lëshuara nga AKP) se është akumuluar borxh nga qiramarrësi për një periudhë 

më të gjatë se një muaj5.  

Gjetja  Mos arkëtimi me kohë i të hyrave nga qiraja ndikon që paratë të mos jenë në 

dispozicion për AKP sipas marrëveshjes së qirave. Po ashtu, kjo rritë rrezikun 

që të mos arrihen objektivat për mbledhjen e të hyrave nga qiraja me kohë, duke 

ndikuar edhe në rritjen e llogarive të arkëtueshme. 

Rekomandimi A1 Kryesuesi i Bordit përmes drejtorit duhet të siguroj se mekanizmat e vendosura 

për këtë qëllim e monitorojnë dhe i shtojnë kontrollet te qiramarrësit që vonohen 

në kryerjen e pagesave të qirasë në mënyrë që arkëtimin i të hyrave të bëhet me 

kohë. 

2.2.3 Tarifa për tenderët e shitjes dhe konfiskimet e BID depozitave 

Të hyrat nga pjesëmarrja në tender kanë të bëjnë me pagesat e tarifës së regjistrimit (300€) nga secili 

ofertues pjesëmarrës, pagesa e depozitës së ofertës nga ofertuesit e kualifikuar, kthimi i depozitave 

ofertuesve jo-fitues si dhe konfiskimet e depozitës për shkak të mos-pagesës së çmimit të blerjes nga 

ofertuesit fitues në afatin e përcaktuar nga Fondi. 

Gjatë vitit 2019 këto të hyra ishin në vlerë prej 464,400€, krahasuar me vitin paraprak (2018 / 89,900€) 

kemi një rritje prej 374,500€. Kjo rritje rrjedh për faktin se gjatë vitit 2019 ka pasur rritje të ofertuesve 

të cilët i kanë përmbushur kushtet e pagesës për pjesëmarrje në tender. 

2.2.4 BID depozitat e ofertuesve 

Të hyra nga BID depozitat kanë të bëjnë me depozitat e ofertuesve të cilët kanë marr pjesë në tender 

dhe për të cilët ende nuk ka përfunduar procesi i shitjes. Pas përfundimit të shitjes mjetet 

shpërndahen tek llogaritë e NSh-ve përkatëse për asetet e shitura. Gjatë vitit 2019 këto të hyra ishin 

1,903,289€, përderisa në vitin e kaluar këto të hyra ishin 1,187,620€. 

2.2.5 Të hyrat tjera 

Të hyrat tjera gjatë vitit 2019 ishin në vlerë prej 88,124€. Në këto të hyra bëjnë pjesë:, inkasimet ditore 

në para të gatshme nga NSH-të në likuidim të cilat kanë aktivitet të përditshëm, pranimet nga 

                                                      
5 Nga 1 deri në 6 muaj vonesë në arkëtimin e të hyrave të qirasë. 
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debitorët e NSh-ve, të hyrat tjera në llogaritë e NSh-ve si dhe të hyrat nga llogaritë në bankat 

komerciale.  

2.3 Pagesat/Shpërndarjet 

2.3.1 20% i punëtorëve të transferuara në BSPK  

Pas shitjes së NSH-ve, AKP bënë ndarjen e 20% të vlerës për transferimin e mjeteve në BSPK për t’i 

transferuar tek punëtorët e kualifikueshëm sipas listës së miratuar. Në vitin 2019 kanë përfituar 

9,437 punëtorë në vlerë 7,122,367€ nga 64 Ndërmarrje Shoqërore. 

AKP shpërndan vetëm 90% e vlerës së 20%, ndërkaq pjesa e mbetur prej 10% mbahet në mirëbesim 

në llogaritë bankare të hapura për secilin rast të NSH-ve, dhe e cila shpërndahet pas vendimit nga 

DhPGjSK6 për listën përfundimtare,  

2.3.2 Ofruesit e Shërbimeve Profesionale 

Pagesat për Ofruesit e Shërbimeve Profesionale për vitin 2019 ishin 136,309€, ndërsa në vitin 2018 

këto pagesa ishin 581,000€. Pagesat për Ofruesit e Shërbimeve Profesionale janë bërë sipas ligjit 

06/L-023 AKP-së të publikuar në gazetën zyrtare në maj 2018.  

2.3.3 Mallrat dhe shërbimet 

Gjatë vitit 2019 vlera e pagesave për mallra dhe shërbime të NSH-ve ishte 1,562,728€, ndërsa në vitin 

2018 ishin 1,941,882€. Zvogëlimi i shpenzimeve në mallra dhe shërbime është kryesisht si rezultat i 

NSH Pallati i cili nga shtatori 2018 ka kaluar nën kompetencën e komunës së Prishtinës. Në këtë 

kategori përfshihen pagesat për ofrues të shërbimeve për Ndërmarrjet Shoqërore në likuidim dhe 

pagat e punëtorëve të NSh në tranzicion, shpenzime për reklama, shpenzimet e komunalive si 

ngrohja qendrore dhe mirëmbajtje dhe ruajtja e aseteve.  

2.3.4 Shërbimet publike 

Pagesat për shërbime publike gjatë vitit 2019 ishin 231,239€, ndërsa në vitin 2018 ishin 412,063€. 

Varësisht nga numri i NSh-ve të cilat janë në tranzicion ose likuidim edhe vlera e pagesave ndryshon 

nga viti në vit. Zvogëlimi i shpenzimeve për shërbime publike është kryesisht si rezultat i NSH 

Pallati i cili nga shtatori 2018 ka kaluar nën kompetencën e komunës së Prishtinës. Këto shpenzime 

kanë të bëjnë me pagesat për shpenzimet komunale, pagesa këto që bëhen për ndërmarrjet 

shoqërore në tranzicion dhe në likuidim.  

                                                      
6 Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës 
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2.3.5 Tatimet 

Këto shpenzime kanë të bëjnë me pagesën e tatimeve për NSh-të të cilat janë në tranzicion dhe në 

likuidim për të hyrat e realizuara nga qiraja, TVSh-ja, mbajtja në burim e tatimit në të ardhura 

personale, kontributet pensionale për OSH-të si dhe tatimet në pronë.  

Gjatë vitit 2019 këto pagesa kishin vlerën 932,654€, të cilat në raport me vitin paraprak (1,122,325) 

ishin zvogëluar për 189,671€. Zvogëlimi i këtyre shpenzimeve është kryesisht si rezultat i NSH 

Pallati i cili nga shtatori 2018 ka kaluar nën kompetencën e komunës së Prishtinës.  

2.3.6 Vendimet e gjykatave/përmbaruesve (depozita dhe taksa) 

Nga kjo llogari bëhen pagesat për vendimet e gjykatave dhe pagesave ndaj përmbaruesve privat, 

pagesat për taksën gjyqësore dhe garancionet në gjykatë. 

Varësisht nga numri i kontesteve gjyqësore ndryshon edhe vlera e këtyre pagesave. Gjatë vitit 2019 

këto pagesa ishin 8,605€, vlerë e cila është shumë më e ulët se në vitin e kaluar. Pagesat për vitin 

2018 ishin 707,711€. 

2.3.7 Transferimi i mjeteve 5% për aktivitetet e AKP-së 

Sipas ligjit të buxhetit AKP financohet nga dy burime të hyrash: të hyrat e dedikuara dhe Grandi 

Qeveritar. AKP për të mbuluar shpenzimet e planifikuara sipas ndarjeve buxhetore dhe planit të 

rrjedhës së parasë të dorëzuar në Thesar, për buxhetin e të hyrave të dedikuara depoziton mjetet në 

Fondin e Kosovës sipas ligjit të buxhetit.  

Kjo tarifë përfshinë 5% të vlerës së të hyrave nga të gjitha shitjet, privatizimet, likuidimet, tarifë e 

cila është pjesë e të ardhurave të dedikuara të agjencisë. Gjatë vitit 2019 në buxhetin e AKP-së janë 

transferuar 1,036,241€. 

2.3.8 Shpenzimet tjera 

Shpenzimet tjera që paguhen nga llogaritë e Fondeve në Mirëbesim kanë të bëjnë me avanset e 

udhëtimeve zyrtare për zyrtarët ligjor dhe ata të rastit të NSh-ve në likuidim, që ndërlidhet me 

përfaqësimet gjyqësore jashtë territorit të Kosovës, si dhe tarifat për transaksionet dalëse nga 

llogaritë bankare që i aplikon BQK-ja. Pagesat nga kjo kategori për vitin 2019 ishin 18,563€. 

2.3.9 Pagesat ndaj kreditorëve të NSh-ve 

Shqyrtimi i pretendimeve të kreditorëve të NSh-ve shqyrtohet nga Ofruesit e Shërbimeve 

Profesionale, i cili shërben edhe si autoritet likuidues për likuidimin e portofolios së NSh-ve. 

Autoritetet e Likuidimit të NSh-ve në likuidim përgatisin raporte përfundimtare dhe raportet për 

shpërndarje për NSh-të të cilat duhet të aprovohen nga Bordi i Drejtorëve. Pagesat ndaj kreditorëve 

gjatë vitit 2019 ishin 1,168,818€. 
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2.3.10 Fondet e transferuara në Buxhetin e Kosovës 

Fondet të cilat transferohen në buxhetin e Kosovës kanë të bëjnë me fondet tepricë, fondet e mbetura 

dhe fondet e përkohshme, të cilat transferohen në buxhetin e Kosovës dhe përdoren në investime të 

cilat ndikojnë në zhvillimin ekonomik të vendit.  

Fondet e transferuara në buxhetin e Kosovës në vitin 2019 ishin 150,001,970€. Këto mjete ishin bartur 

në buxhetin e Kosovës bazuar në vendimet e Bordit të APK-së7. 

2.4 Të arkëtueshmet  

Vlera e llogarive të arkëtueshme në fund të vitit 2019 ishte 69,421,401€. Prej tyre 4,202,678€ i përkasin 

vitit 2019, ndërsa pjesa tjetër është e bartur nga vitet paraprake si obligime të papaguara nga 

operatoret ekonomik ndaj Agjencisë. Ato kanë të bëjnë me pjesët e papaguara nga valët e 

privatizimit apo likuidimit, ndëshkimet financiare për valët e “spin off-ve special” dhe qiratë apo të 

hyra të tjera nga asetet e NSh-ve.  

Rritja e të arkëtueshmeve në vitin 2019 vjen kryesisht si rezultat i një numri më të madh të valëve të 

privatizimit dhe shitjes përmes negocimit direkt të cilat potencialisht mund të arkëtohen pasi qe 

nuk ka përfunduar ende nënshkrimi i kontratave. AKP ka ndërmarr hapa rreth inkasimit të 

arkëtueshmeve përmes përmbaruesve privat, gjykatës dhe ndëshkimeve financiare, mirëpo deri më 

tani nuk është vërejtur ndonjë përmirësim i gjendjes.  

2.5 Detyrimet  

2.5.1 Detyrimet e papaguara dhe detyrimet kontingjente  

Vlera e llogarive të pagueshme në fund të vitit 2019 ishte 3,100,408€, prej tyre 2,897,005€ ishin 

obligime ndaj kërkesave të kreditorëve, ndërsa 203,403€ janë për ofruesit e shërbimeve të cilët 

angazhohen për NSh-të përkatëse. Këto detyrime janë bartur për t’u paguar në vitin 2020. Ndërsa 

vlera e detyrimeve kontingjente kishte arritur në 8,662,408. 

2.6 Funksioni i auditimit të brendshëm  

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) operon me 4 anëtarë të stafit - Drejtori dhe tre auditor. Për 

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

financiare dhe të tjera të entitetit të audituar dhe që ofron siguri të mjaftueshme mbi efektivitetin e 

kontrollit të brendshëm. Ndikimi i raporteve të Auditimit të Brendshëm duhet të gjykohet nga 

rëndësia që i jep menaxhmenti adresimit të rekomandimeve si dhe nga mbështetja e ofruar nga një 

Komitet efektiv i Auditimit. NjAB kishte hartuar planin e punës duke u bazuar në strategjinë e saj. 

                                                      
7 Dy vendime me datë 30.01.2019 dhe një vendim me datë 15.04.2019 
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Për vitin 2019 AKP kishte planifikuar dhe përfunduar tetë auditime. NjAB kishte dhënë 

rekomandime të rëndësishme menaxhmentit për përmirësimin e funksionimit të kontrollit të 

brendshëm. Nga 90 rekomandimet e dhëna 9 janë zbatuar, 43 pjesërisht dhe 26 nuk janë zbatuar si 

dhe 12 të tejkaluara. 

AKP me 29.03.2019 kishte themeluar Komitetin e Auditimit me mandat tre vjeçar i cili përbëhet nga 

kryesuesi i Komitetit dhe dy anëtarë. Komiteti i Auditimit kishte mbajtur katër takime. 

3 Progresi në zbatimin e rekomandimeve 

Raporti ynë i auditimit për PFV-të e vitit 2018 të Fondeve në Mirëbesim ka rezultuar në një 

rekomandim. AKP për Fondet në Mirëbesim kishte përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet mënyra 

se si do t’i zbatojë rekomandimin e dhënë.  

AKP për Fondet në Mirëbesim ka dorëzuar Raportin e Progresit mbi zbatimin e rekomandimit (30 

shtator dhe 15 mars) sipas kërkesave të dalura nga Rregullorja e Punës për zbatimin e auditimit dhe 

planeve të veprimit.  

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2019, nuk ishte adresuar rekomandimi i dhënë. Për një 

përshkrim më të plotë të rekomandimit dhe mënyrën se si është trajtuar, shihni Tabelën 2 (ose 

Tabelën e rekomandimeve) 
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Tabela 2. Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2019 

Nr. Fusha e 
Auditimit 

Rekomandimet e vitit 2018 Veprimet e 
ndërmarra  

Statusi 

1 Te hyrat 
nga qiraja  

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj ripërtëritjen 
e kontratave me qëllim që shfrytëzimi i aseteve 
të NSH-ve të bëhet komfor kontratave valide 
dhe në bazë të rregullores së brendshme për 
qiratë. 

Pagesat 
ende 
vazhdojnë 
me 
kontratën e 
vitit 2014. 

 

Rekomandim i 
pazbatuar 

 

Nr. Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet e vitit 2019 

 

1  

 

Te hyrat 

nga qiraja 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj ripërtëritjen e kontratave me qëllim që 

shfrytëzimi i aseteve të NSH-ve të bëhet komfor kontratave valide dhe në bazë 

të rregullores së brendshme për qiratë. 

2 
Kryesuesi i Bordit duhet të shtoj kontrollet të vazhdueshme në mënyrë që 
arkëtimin i të hyrave të bëhet me kohë. 
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Shtojca I: Shpjegim i llojeve të ndryshme të opinioneve të 

aplikuara nga ZKA-ja 

(e shkëputur nga ISSAI 200)  

Forma e opinionit 

147. Auditori duhet të japë një opinion të pamodifikuar 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 keqdeklarime materiale ose nuk arrin të marrë dëshmi të 

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

keqdeklarime 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 

keqdeklarime materiale. Auditorët mund të japin tri 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 

keqdeklarime 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 duhen 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 

 


