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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 Komisionit të Pavarur për 

Miniera dhe Minerale, në konsultim me Ndihmës Auditorin e 

Përgjithshëm Qerkin Morina, i cili e ka mbikëqyrur auditimin. 

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga Edona Abazi- 

Demolli, udhëheqëse e ekipit dhe Florim Maliqi, anëtar i ekipit , 

nën menaxhimin e Udhëheqësit të Departamentit të Auditimit  

Blerim Kabashi. 
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http://zka-rks.org 
 

http://zka-rks.org/


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

 

3 

 

TABELA E PËRMBAJTJES  

 

Përmbledhje e përgjithshme ........................................................................................................... 4 

Fushëveprimi dhe metodologjia e auditimit ............................................................................... 5 

1 Opinioni i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore ........................................................ 6 

2 Menaxhimi financiar dhe kontrolli ....................................................................................... 8 

3 Progresi në zbatimin e rekomandimeve ............................................................................. 18 

Shtojca I: Shpjegim i llojeve të ndryshme të opinioneve të aplikuara nga ZKA .................. 20 

Shtojca II: Letër Konfirmimi ......................................................................................................... 23 

 

  



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

 

4 

Përmbledhje e përgjithshme 

Raporti i përmbledhë çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Komisionit të Pavarur për Miniera 

dhe Minerale (KPMM) për vitin 2019, i cili përfshinë 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 

Pas ekzaminimit të hollësishëm të Pasqyrave Financiare Vjetore (PFV), konkluzioni ynë është se 

procesi i përgatitjes së pasqyrave është menaxhuar në pajtim me legjislacionin në fuqi. PFV-të e 

KPMM paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale. 

Edhe pse kontrollet e brendshme kanë funksionuar në mënyrë efektive, disa fusha ende kërkojnë 

përmirësime. Dobësi janë vërejtur në përmbajtjen e afateve ligjore për shqyrtimin e aplikacioneve 

për licencimin e bizneseve, menaxhimin e aktiviteteve  nga operimet ilegale, avancimit të stafit pa 

përgatitur paraprakisht planin e personelit dhe strukturën organizative, menaxhimin e Llogarive të 

arkëtueshme, si dhe prezantimin e detyrimeve të papaguara në PVF. 

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm1 

Opinion i Pamodifikuar 

Sipas opinionit tonë, Pasqyrat Financiare Vjetore të KPMM-së për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 

2019 paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale. 

Më gjerësisht, shih kapitullin 1 të këtij raporti. 

Përgjigja e menaxhmentit në auditimin 2019 

Komisioni  i Pavarur për Miniera dhe Minerale është pajtuar me gjetjet dhe konkluzionet e 

auditimit, si dhe është zotuar së do t’i adresojë të gjitha rekomandimet e dhëna.  

  

                                                      
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 përfshinë 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 KPMM-së, nivelin e 

mbështetjes në kontrollet menaxheriale për të përcaktuar nivelin e testeve të hollësishme, që janë të 

nevojshme për të siguruar dëshmitë dhe që e mbështesin opinionin e AP-së. 

Procedurat 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 Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM) për 

vitin e përfunduar më 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, të cilat përfshijnë pasqyrën e pranimeve dhe të pagesave 

në para të gatshme dhe pasqyrën e ekzekutimit të buxhetit, të shpalosura në detaje. 

1. Opinion i pamodifikuar  

Sipas opinionit tonë, Pasqyrat Financiare Vjetore të KPMM 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, Zyra 

Kombëtare e auditimit është e pavarur nga subjektet në të cilat kryen auditime. 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 i Përgjithshëm dhe Zyrtari Kryesor Financiar i KPMM është 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. 

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

KPMM-së. 

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 keq deklarime 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. Keq deklarimet 

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 keq deklarimet 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. 

Zyra Kombëtare e Auditimit vlerëson bashkëpunimin korrekt të menaxhmentit dhe personelit të 

Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale gjatë procesit të auditimit. 
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2 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 organizatat buxhetore. Në mënyrë të 

veçantë, kemi trajtuar menaxhimin e buxhetit, prokurimin, burimet njerëzore dhe pasuritë e 

detyrimet si dhe funksionin e auditimit të brendshëm. 

Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin  

Në kontekst të sistemeve financiare, kontrollet mbi shpenzimet dhe të hyrat në përgjithësi janë të 

përshtatshme dhe janë duke u zbatuar në mënyrë efektive, megjithatë, një sërë fushash kërkojnë 

përmirësim të mëtejmë. 

Fushat ku nevojiten këto përmirësime kanë të bëjnë me përmbajtjen e afateve ligjore për shqyrtimin 

e aplikacioneve për licencimin e bizneseve, menaxhimin e të hyrave nga operimet ilegale,  

menaxhimi më i mirë i llogarive të arkëtueshme si dhe prezantimi i drejtë i detyrimeve të papaguara 

në PFV. 

2.1 Planifikimi dhe realizimi i buxhetit 

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

ekonomike. Kjo është paraqitur në tabelat e mëposhtme: 

Tabela 1. Burimet e fondeve buxhetore (në €) 

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final2 

2019 
Realizimi 

 % e 
Realizimit 

2019 

2018 
Realizimi 

2017 
Realizimi 

Burimet e Fondeve:  1,409,356 1,301,942 1,265,365 97% 1,197,003 1,292,277 

Granti i Qeverisë –
Buxheti 

1,409,356 1,301,942 1,265,365 97% 1,197,003 1,292,277 

Buxheti final në raport me buxhetin fillestar ishte zvogëluar për 107,414€. Ky zvogëlim i buxhetit 

është kryer me Vendimin e Qeverisë nr. 03/115 të datës 17.12.2019 

Në vitin 2019, KPMM ka shpenzuar 97% të buxhetit final ose 1,265,365€, me një rritje në vlerë 

nominale prej rreth 6% krahasuar me vitin 2018. 

 

 

                                                      
2 Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave 
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Tabela 2. Shpenzimet e fondeve sipas kategorive ekonomike (në €)  

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2019 
Realizimi 

% e 
Realizimit 

2019 

2018 
Realizimi 

2017 
Realizimi 

Shpenzimet e fondeve 
sipas kategorive 
ekonomike: 

1,409,356 1,301,942 1,265,365 97% 1,197,003 1,292,277 

Pagat dhe Mëditjet 833,475 796,061 792,642 99.6% 795,661 773,366 

Mallrat dhe Shërbimet  386,281 386,281 376,005 97% 376,585 354,964 

Shërbimet komunale 30,600 30,600 27,812 91% 15,899 22,731 

Investimet Kapitale  159,000 89,000 68,906 77% 8,858 141,166 

 
Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore janë në dhënë si në vijim: 
 

 Realizimi i buxhetit final në kategorinë e Pagave dhe Mëditjeve është realizuar në shumën 

prej 792,642€ apo 99.6%. Buxheti fillestar ishte zvogëluar për 37,414€ nga ai final me Vendim 

të Qeverisë nr. 03/115 të datës 17.12.2019, për arsye të mjeteve të lira të cilat kanë mbetur në 

fund të vitit; 

 

 Buxheti për kategorinë mallra dhe shërbime nuk kishte pasur ndryshime ndërmjet buxhetit 

fillestar dhe atij final, ndërsa realizimi ishte në shumën prej 376,005€ apo 97%; dhe 

 

 Sa i përket kategorisë së shpenzimeve për Investime Kapitale, shihet një realizim më i ulët i 

buxhetit. Edhe pse me Vendim të Qeverisë nr. 03/115 të datës 17.12.2019 kishte shkurtim të 

buxhetit për 70,000€, në këtë kategori janë shpenzuar 68,906 € apo 77% e buxhetit final. Kjo 

për arsye se, sipas Planit të Prokurimit janë planifikuar blerja e dy softwerëve (Aplikacioni 

për deklarime online dhe Softwer për menaxhimin e lëndëve të departamentit ligjor), të cilat 

procedura nuk janë realizuar. Arsyeja e mos realizimit ka qenë fillimi i procedurave të 

prokurimit me vonesë dhe mungesa e ofertave. 

2.1.1 Të hyrat 

Të hyrat e planifikuara nga KPMM për vitin 2019 ishin 33,000,000€. Ato kanë të bëjnë me rentën 

minerare, taksa administrative dhe gjoba administrative. Të hyrat e realizuara për vitin 2019 ishin 

30,448,800€ apo 92% e shumës së planifikuar. Krahasuar me vitin 2018, vërehet një rritje prej 

4,449,349€ apo 17%. Kjo kishte ndodhur si rezultat i aktiviteteve të ndërmarra nga KPMM për 

pajisjen e bizneseve  me licencë dhe leje për aktivitete të veçanta, si dhe vendosjen e gjobave ndaj 

bizneseve/individëve të cilët kanë operuar në mënyre ilegale. 
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Tabela 3. Të hyrat (në €) 

Përshkrimi  2019 Pranimet 2018 Pranimet 2017 Pranimet 

Taksa Administrative 552,143 425,635 454,370 

Gjoba Administrative 511,503 344,205 204,406 

Renta Minerare 29,385,154 25,229,611 30,570,476 

Totali 30,448,800 25,999,451 31,229,252 

Për qëllime substanciale  në këtë kategori kemi testuar 100 mostra në vlerë prej 20,016,192€.   

Për qëllime të pajtueshmërisë kemi testuar procesin e pajisjes me licenca për hulumtim, shfrytëzim 

dhe leje për aktivitete të veçanta.   

Tek Licencat për hulumtim për minerale ndërtimore (të gjitha mineralet dhe materialet tjera të 

ndërlidhura që shfrytëzohen me qëllim të përdorimit në industrinë e ndërtimtarisë, përfshirë rërën, 

zhavorrin, gurin gëlqeror, granitin, mermerin dhe argjilat) dhe për të gjitha mineralet tjera, kemi 

testuar shtatë (7) mostra; 

Tek Licencat për shfrytëzim - për të gjitha mineralet, përveç mineraleve energjetike, kemi testuar 

shtatë (7) mostra; dhe 

Tek Lejet për aktivitete të veçanta-që përfshijnë: shpimin, gërmimin, marrjen e mostrave në sasi të 

nevojshme, matjet gjeodezike, shfrytëzimi i eksplozivëve për qëllime të shfrytëzimit ose hulumtimit 

të mineraleve dhe aktivitete minerare që përfshijnë përdorimin ose operimin e makinerisë dhe 

pajisjeve dhe aktiviteteve tjera, po ashtu kemi testuar shtatë (7) mostra 

Nga ekzaminimet mostrave,  kemi identifikuar se: 

 

1 – Tejkalim i afatit ligjor për lëshim të licencave 

Gjetja  Sipas Ligjit për Miniera dhe Minerale nr.03/L-163 neni 23 dhe atij për ndryshime 

dhe plotësime, në disa nene të Ligjit nr.04/L-158, janë të caktuara paraprakisht 

periudhat për vlerësimin dhe aprovimin ose refuzimin e kërkesave për licencim 

nga KPMM. Rrjedhimisht, nga pranimi i kërkesës së plotë nga aplikuesi i 

kualifikuar, KPMM e lëshon licencën përkatëse, ose në të kundërtën i dërgon 

aplikuesit njoftimin për refuzimin e lëshimit të licencës. Në rast se KPMM-së i 

nevojitet më tepër kohë për shqyrtimin e kërkesës në fjalë, ajo e informon 

aplikuesin edhe për një periudhë shtesë për vlerësimin e aplikacionit (varësisht 

nga lloji i licencës). Nga kjo, licenca për hulumtim ka të përcaktuar periudhën 

prej tre muajve, dhe sipas nevojës dy muaj shtesë; licenca për shfrytëzim prej 60 

ditëve, dhe sipas nevojës një muaj shtesë; dhe licenca për leje të veçanta prej dy 

muajve, dhe sipas nevojës një muaj shtesë. 
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Me rastin e vlerësimit të procesit të  dhënies apo pajisjes  me  licenca dhe leje   

kemi vërejtur se afati ligjor për lëshim apo refuzim e tyre nga KPMM nuk ishte 

respektuar. Këto raste kanë ndodhur tek licencat për hulumtim, shfrytëzim dhe 

lejet për aktivitete të veçanta: 

 Licenca për hulumtim - nga shtatë raste të testuara, në pesë  kemi 

identifikuar vonesë në lëshimin e licencës, nga 12 ditë deri në 9 muaj për 

rast; 

 Licenca për shfrytëzim - nga shtatë raste të testuara, në pesë  raste janë 

identifikuar  vonesa në lëshimin e licencës, nga 2 muaj deri në 24 muaj; 

dhe  

 Licenca për leje të veçanta -  nga shtatë  raste  të testuara, në tri raste janë  

identifikuar vonesa në lëshimin e lejeve, nga 11 muaj deri në 26 muaj. 

Kjo ka ndodhur për arsye se aplikuesit nuk i kanë dorëzuar me kohë të gjithë 

dokumentacionin e kompletuar dhe nuk i kanë plotësuar të gjitha kriteret e 

kërkuara me ligj. Po ashtu, kjo vjen edhe si rezultat i tolerancës nga ana e KPMM-

së për të pranuar dokumentet pas afatit të përcaktuar. 

Ndikimi  Mos respektimi i afateve ligjore dhe lëshimi i licencave, lejeve pas datave të 

paracaktuara, mund të ndikoj në zhvillimin e aktiviteteve nga ana e 

individëve/bizneseve pa posedim të licencave, shfrytëzim ilegal i resurseve dhe 

dëmtim të buxhetit. 

Rekomandimi A1 Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që vendimmarrja e pajisjes me licencë dhe leje 

apo refuzimi i tyre, të bëhet brenda  afateve  kohore të përcaktuara me ligj. 

 

2 –  Menaxhim jo efikas i operatorëve ilegal 

Gjetja  Sipas kërkesave të nenit 38 të Ligjit nr. 03/L-163 për Miniera dhe Minerale, 

personi që kërkon të ndërmarrë aktivitete të veçanta duhet t’i dorëzojë KPMM-

së, një kërkesë të plotë për lëshimin e lejes për aktivitete të veçanta, si  dhe neni 

70 i këtij ligji, në rast se ka aktivitete të jashtëligjshme të hulumtimit, shfrytëzimit 

apo aktivitete të veçanta,  Inspektoriati menjëherë njofton Policinë dhe me 

ndihmën e tyre verifikon identitetin e personave të përfshirë në këto aktivitete. 

Personave në fjalë i shqiptohet gjoba administrative dhe dënimet penale të 

rregulluara me ligj.  

KPMM gjatë vitit 2019 kishte kryer  inspektime të rregullta, dhe me këtë rast  

kishte identifikuar 194 raste (biznese/individë) që merren me pasurimin e 

lëndës minerale: si separacion i rërës dhe zhavorrit, separacion me gurëthyes, 

shfrytëzimi i bazës së betonit, të cilët nuk janë hasur duke zhvilluar aktivitete 

minerare, mirëpo ekzistojnë makineritë e gatshme për punë për të cilat bizneset 
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nuk kanë leje të lëshuar nga KPMM për zhvillimin e aktiviteteve të veçanta. 

Këtyre bizneseve/individëve Inspektorati u kishte vendosur shirita në hapësirat 

e mineraleve me masën e mos lejimit të ushtrimit  të veprimtarisë minerare. 

                     Me rastin e kryerjes së  ri-inspektimit ndaj këtyre bizneseve, inspektorati kishte 

identifikuar se në 31 raste (biznese/individë) kishin zhvilluar aktivitetin e tyre 

në mungesë të lejes për aktivitete të veçanta. 

Ne kemi testuar dhjetë (10) mostra, dhe kemi vërjetur se KPMM për të gjitha 

këto raste kishte aplikuar ndëshkimet konform kërkesave ligjore.  

Deri në fund të vitit 2019, 60 biznese apo operatorë ilegal  kanë aplikuar për t’u 

pajisur me leje për aktivitete të veçanta. Bordi kishte aprovuar gjithsej  53 leje, 

për bizneset/individët, kurse  pjesa tjetër edhe më tutje vazhdon të mos jetë 

pajisur me leje pune. 

Sipas kryeinspektorit, arsyet e mos pajisjes me leje për këto biznese/individë  

janë: mos dhënia e  pëlqimeve komunale nga ana e komunave, mungesa e  

pëlqimeve mjedisore, nuk kanë fusha të shfrytëzimit si dhe borxhet e mëdha të 

grumbulluara ndër vite ndaj KPMM-së dhe në pamundësi për t’i paguar. Për 

arsyet e përmendura, të njëjtit nuk i përmbushin kriteret për t’u pajisur me leje 

të veçantë për ushtrim të aktivitetit të rregullt. 

Ndikimi  Mos pajisja e bizneseve me leje për ushtrimin e aktiviteteve të veçanta, mund të 

ndikoj që këto biznese të operojnë ilegalisht, ku për pasojë mund të kemi 

përdorim jo të drejt të vendburimeve, pasurive minerale dhe shkatërrimin e tyre, 

si dhe dështim në grumbullimin e të hyrave si dhe mbrojtjen e interesave të 

qytetarëve. 

Rekomandimi A2 Kryesuesi i Bordit me qëllim të ngritjes së efektivitetit të inspektimeve, të 

ndërmerr veprime për  të përmirësuar  bashkëpunimin mes sektorit të 

inspektoratit, Policisë së Kosovës, Agjencisë për administrim dhe sekuestrim të 

pronës dhe  Inspektoratit Komunal, për të pamundësuar ushtrimin e aktiviteteve 

në mënyrë ilegale apo në mungesë të lejeve përkatëse.   

2.1.2 Pagat dhe mëditjet 

Buxheti  final për paga dhe mëditje për vitin 2019 ishte 796,061€, i cili ishte shpenzuar 99.6%. 

Numri i planifikuar i stafit në KPMM ishte 80, kurse sipas PFV-ve numri aktual në fund të vitit 2019 

ishte 76. Prej tyre, 74 janë me orar të plotë dhe 2 me orar të shkurtuar. Gjatë vitit 2019, nuk kishte të 

punësuar të rinj, kurse tetë (8) rekrutime ishin zhvilluar me procedurë të brendshme (avancim i 

stafit). 

Për qëllime të testimit substancial, kemi shqyrtuar tetë (8) mostra në vlerë totale prej 8,362€, si dhe 

shtatë (7) mostra për teste të pajtueshmërisë. 
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Nga ekzaminimet mostrave, kemi identifikuar: 

 

3 – Avancim i brendshëm i stafit pa plan paraprak të rekrutimit 

Gjetja  Sipas Ligjit Për Shërbimin Civil nr. 03/L-149 neni 18 - pika 2, dhe Rregullores 

për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil nr. 02/2010 neni 3 - pika 2, njëra 

ndër kriteret bazë për pranim në shërbimin civil është edhe përgatitja e planit të 

rekrutimit të stafit për vitin vijues, si dhe para zhvillimit të procedurave të bëhet 

konfirmimi i disponueshmërisë së mjeteve buxhetore për pozitat e lira. 

Gjatë vitit 2019, KPMM kishte realizuar tetë (8) procedura të brendshme të 

rekrutimit apo avancim të stafit. Këto pozita të reja nuk ishin planifikuar në 

planin vjetor të personelit dhe njëkohësisht nuk kishte konfirmim të 

disponueshmërisë së mjeteve për pozitat përkatëse. Po ashtu, as në Strukturën 

Organizative të organizatës nuk janë të parapara këto pozita. 

Kjo kishte ndodhur me arsyetimin se kishte mjete të lira në kategorinë 

ekonomike të pagave, dhe se MAP kishte bërë aprovimin e këtyre pozitave gjatë 

muajit shtator 2019. 

Ndikimi  Avancimi i stafit në mungesë të disponueshmërisë së mjeteve, mund të ndikoj 

në hyrjen në obligime ndaj personelit, dhe me këtë mos pagesa ndaj këtyre të 

fundit, ndikon në hapjen e procedurave gjyqësore. 

Rekomandimi A3 Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se para zhvillimit të çdo procedure të 

rekrutimit apo avancimit, pozitat në fjalë të jenë të planifikuara në planin e 

personelit, të jenë të parapara  me  Strukturën Organizative, si dhe të sigurohen 

fondet e duhura buxhetore. 

2.1.3 Mallrat dhe shërbimet  

Buxheti final për mallra dhe shërbime në vitin 2019 ishte 416,881€. Prej tyre ishin shpenzuar 403,817€ 

apo rreth 97%. Këto shpenzime kanë të bëjnë me shërbime kontraktuese tjera, shpenzime të qirasë, 

shpenzime të telefonisë mobile, avanset për udhëtime zyrtare, shpenzime për pajisje nën 1,000€, 

dreka zyrtare, karburante për vetura, udhëtime jashtë vendit, etj. 

Për qëllime të testeve substanciale, ne kemi testuar pesë (5) mostra në një vlerë totale prej 54,401€ si 

dhe gjashtë (6) mostra për teste të pajtueshmërisë. 

Me rastin  e testimit te mostrave, nuk kemi identifikuar ndonjë parregullsi për t’u raportuar. 
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2.1.4 Investimet kapitale 

Buxheti final për investime kapitale ishte 89,000€, dhe prej tyre në vitin 2019 ishin shpenzuar 68,906€ 

apo 77%. Ato kanë të bëjnë me blerjen e një serveri në vlerë prej 8,906€, si dhe pagesa prej 60,000€ e 

cila është bërë për një vendim gjyqësor ndaj një kompanie që KPMM ishte në kontest gjyqësor. 

Si test substancial kemi testuar blerjen e vetme që është bërë nga kjo kategori, si dhe dy mostra për 

teste të pajtueshmërisë. 

Me rastin  e testimit te mostrave, nuk kemi identifikuar ndonjë parregullsi për t’u raportuar. 

2.2 Pasuritë kapitale dhe jokapitale 

Vlera neto e pasurive kapitale (mbi 1,000€) të KPMM-së e shpalosur në PVF ishte 429,424€, pasuri 

jokapitale (nën 1,000€) ishin 71,120€, ndërsa vlera e stoqeve ishte 14,397€. 

Ne kemi testuar pesë (5) mostra për teste substanciale (blerjet e vitit) në vlerë 23,896€, dhe pesë (5) 

mostra për teste të pajtueshmërisë. 

Po ashtu, kemi shqyrtuar edhe mirëmbajtjen e regjistrave të pasurive dhe procesin e inventarizimit. 

Të gjitha këto procese ishin menaxhuar në pajtim me kërkesat e Rregullores MF–nr.02/2013, për 

menaxhimin e pasurisë jo financiare të organizatave buxhetore. 

Testet tona në këtë kategori nuk kanë rezultuar me ndonjë mangësi që duhet raportuar.   

2.3 Të arkëtueshmet 

KPMM në PFV-të e vitit 2019 ka shpalosur llogari të arkëtueshme në vlerë prej 28,099,676€. Kjo vlerë 

përbëhet  prej rentës minerare 21,232,102€ apo 75.5%, gjoba tjera 5,955,948€ apo 21%, si dhe taksa 

administrative 911,589€ apo 3.5%, dhe krahasuar me vitin 2018, janë rritur për 2,231,530€ apo 8%. 

Për qëllime të testeve substanciale, ne kemi testuar 21 mostra në një vlerë totale prej 2,059,568€, si 

dhe 10 mostra për teste të pajtueshmërisë. 

Nga ekzaminimet tona, ne kemi identifikuar: 

 

Çështja A4 – Menaxhimi i jo efikas i llogarive të arkëtueshme  

E gjetura  KPMM nuk kishte vendosur një proces efektiv në menaxhimin e llogarive të 

arkëtueshme duke qenë se rritja e tyre vazhdon për vite me radhë. Llogaritë e 

arkëtueshme në fund të vitit 2019 ishin 28,099,676€, që krahasuar me vitin 

paraprak janë rritur për 2,231,530€ apo 8%. 
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Me synim të menaxhimit më efikas dhe zvogëlimit të vlerës së llogarive të 

arkëtueshme, KPMM në vitin 2019 kishte arritur marrëveshje me 63 kompani 

për programimin e borxhit (pagesë e borxhit me këste). Prej tyre, në 12 raste 

kompanitë nuk i janë përmbajtur kushteve të marrëveshjes dhe në këto raste 

KPMM ka aplikuar interesin në mënyrë retroaktive për tërë vitin. Më tej, Zyra 

Ligjore kishte ndërmarrë veprime dhe kishte ngritur kallëzime penale në 

Gjykatat Themelore ndaj 47 bizneseve/individëve.  

Një ndër shkaktarët e rritjes së borxheve kishte të bënte me një subjekt                

(ndërmarrje publike) e cila ushtronte veprimtarinë e saj dhe  raportonte në baza 

tremujore për zhvillimin e aktivitetit minerar dhe shfrytëzimin e xeheve, mirëpo 

nuk i kishte paguar obligimet e raportuara deri në fund të vitit 2019. Shuma e 

borxhit nga ky subjekt arrin në vlerë prej 15,504,457€ apo 55% e totalit. 

Ndikimi  Mos efikasiteti në inkasimin e borxheve të mbetura mund të ndikoj negativisht 

në subjektet tjera që t’i kryejnë obligimet e tyre me kohë, kurse vjetërsia e tyre 

pamundëson inkasimin si rrjedhojë e humbjes së drejtpërdrejtë financiare për 

buxhetin e Shtetit. 

Rekomandimi A4 Kryesuesi  i Bordit duhet të sigurojë një monitorim  më efikas të procesit të 

menaxhimit të llogarive të arkëtueshme, të parandaloj rritjen e vazhdueshme të 

tyre, si dhe të ndërmerren veprime shtesë, përfshirë edhe revokimin e licencave 

në rast të mospagesës së detyrimeve nga ana e debitorëve.  

2.4 Detyrimet  

2.4.1 Detyrimet e papaguara 

Pasqyra e detyrimeve në fund të vitit 2019, ishte 12,091€3, të gjitha këto nga kategoria e mallrave 

dhe shërbimeve (karburante për vetura, servisimi i veturave, mirëmbajte të IT-së dhe shërbime 

postare). Arsyeja e mos pagesës ishte mungesa e buxhetit. Këto detyrime janë bartur për t’u paguar 

në vitin 2020.  

Për qëllime të testimit substancial, ne kemi testuar pesë (5) mostra në vlerë totale prej 15,133€, si dhe 

raportimin mujor të obligimeve në Ministrinë e Financave (MF). 

                                                      
3 Kjo shumë është prezantuar nga entiteti i audituar 
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5 – Raportim jo i saktë i detyrimeve 

Gjetja  Sipas Rregullores nr. 01/2017 për Raportim Vjetor nga OB-të, neni 17 pika 3, 

organizatat buxhetore duhet të raportojnë të gjitha detyrime (faturat) e krijuara 

deri më 31 dhjetor të vitit raportues. 

Gjatë testimeve tona, kemi vërejtur se dy fatura njëra me vlerë 3,290€ dhe tjetra 

1,650€, të cilat janë pranuar gjatë muajit dhjetor 2019, nuk ishin prezantuar në 

raportin e detyrimeve në PFV. Si rrjedhojë, detyrimet e papaguara për vitin 2019 

janë nënvlerësuar për 4,940€. 

Kjo kishte ndodhur për arsye se këto fatura janë paguar, gjatë muajit janar 2020, 

dhe sipas zyrtarëve gjatë përgatitjes së PFV-ve nuk kanë figuruar si detyrime të 

papaguara. 

Ndikimi  Mos raportimi i plotë dhe i saktë i detyrimeve tregon që PFV-të nuk paraqesin 

gjendjen reale të llogarisë së detyrimeve. Kjo mund të ndikoj në mos pagesë të 

obligimeve ndaj kontraktuesve.  

Rekomandimi A5 Kryesuesi i Bordit duhet të ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për të forcuar 

kontrollet në këto procese. Më tej, të sigurojë se vlera e saktë e obligimeve 

prezantohet në PVF dhe në pajtueshmëri me kërkesat ligjore. 

2.4.2 Detyrimet kontingjente 

Pasqyra e detyrimeve kontingjente në fund të vitit 2019, ishte 24,019€. Këto detyrime kanë të bëjnë 

me kompensimin e dëmit ndaj një personi fizik i cili është ende në procedurë gjyqësore në vlerë 

11,000€, si dhe kompensimi ndaj një punonjësit të KPMM-së prej 13,019€. 

2.4.3 Detyrimet kontraktuale 

Shuma e detyrimeve kontraktuale në fund të vitit 2019 ishte 79,505€, të cilat i përkasin kategorisë së 

mallrave dhe shërbimeve. 
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2.5 Funksioni i auditimit të brendshëm  

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) operon me një anëtar të stafit, i cili njëherit është edhe 

Drejtor i NjAB. NjAB kishte hartuar Planin Strategjik 2019-2021 dhe Planin Vjetor të Punës, ku 

janë përfshirë njësitë dhe fushat që paraqesin ndjeshmëri më të lartë, e të cilat ishin planifikuar 

të auditohen. Për vitin 2019 janë planifikuar dhe realizuar pesë (5) auditime të rregullta dhe një 

auditim të jashtëzakonshëm me kërkesë. Auditimet kanë mbuluar fushën e të hyrave, 

departamentin e inspektoriatit, trajtimi i ankesave nga palët e treta, njësinë e prokurimit dhe 

menaxhimin e transportit. 

 

Për secilën njësi të audituar është përgatitë plani i veprimit të menaxhmentit ku janë përshkruar 

veprimet që do të ndërmerren dhe periudha e zbatimit të rekomandimeve. Nga NjAB, janë 

dhënë 54 rekomandime, prej të cilave 35  janë adresuar, 13 janë në proces të adresimit dhe 6 

janë të pa adresuara.  

 

Në kuadër të KPMM-së është i themeluar Komiteti i Auditimit, ku mbahen takime të rregullta 

tre mujore si dhe regjistrohen minutat e këtyre takimeve. Në këto takime diskutohen në detaje 

gjendja e rekomandimeve dhe hapat që duhet ndërmarrë për implementimin e tyre. 
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3 Progresi në zbatimin e rekomandimeve 

Raporti ynë i auditimit për PFV-të e KPMM-sё për vitin 2018, nuk ka pasur ndonjë rekomandim. 
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Tabela 4 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit 2019 

Nr. Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet e vitit 2019 

 

1 Të hyrat Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që vendimmarrja e pajisjes me licencë 

dhe leje apo refuzimi i tyre, të bëhet brenda  afateve  kohore të përcaktuara 

me ligj. 

2 Të hyrat Kryesuesi i Bordit me qëllim të ngritjes së efektivitetit të inspektimeve, të 

ndërmerr veprime për  të përmirësuar  bashkëpunimin mes sektorit dhe 

inspektoratit, Policisë së Kosovës, Agjencisë për administrim dhe 

sekuestrim të pronës dhe  Inspektoratit Komunal, për të pamundësuar 

ushtrimin e aktiviteteve në mënyre ilegale apo  në mungesë të lejeve 

përkatëse.   

3 Paga dhe 

Mëditje 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se para zhvillimit të çdo procedure të 

rekrutimit apo avancimit, pozitat në fjalë të jenë të planifikuara në planin 

e personelit, si dhe të jenë të parapara  me  Strukturën Organizative, si dhe 

të sigurohen fondet e duhura buxhetore. 

4 Të 

Arkëtueshmet 

Kryesuesi  i Bordit të sigurojë një monitorim  më efikas të procesit të 

menaxhimit të llogarive të arkëtueshme, të parandaloj rritjen e 

vazhdueshme të tyre, si dhe të ndërmerren veprime shtesë, përfshirë edhe 

revokimin e licencave në rast të mos pagesës së detyrimeve nga ana e 

debitorëve. 

5 Detyrimet e 
papaguara 

Kryesuesi i Bordit duhet të ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për të 
forcuar kontrollet në këto procese. Më tej, të sigurojë se vlera e saktë e 
obligimeve prezantohet në PVF dhe në pajtueshmëri me kërkesat ligjore. 
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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 

 


