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1 RAPORTI I AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM 

        Për: Ministrin e Ekonomisë dhe Ambientit, z. Blerim Kuçi 

        Bordin e Drejtorëve të KRU “Drini i Bardhë” sh.a. 

        Kryeshefin Ekzekutiv, z. Bedri Haxhijaj 

        Zyrtarin Kryesor të Financave dhe Thesarit  

        Adresa: Rruga Mbretëresha Teutë nr.85, Pejë 

 

1.1 Opinioni i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të 

Kompanisë Regjionale të Ujitjes “Drini i Bardhë” sh.a.  

Ne kemi kryer auditimin e Pasqyrave Financiare Vjetore (PFV) të Kompanisë Regjionale të Ujitjes 

“Drini i Bardhë” sh.a. (më tutje KRU Drini i Bardhë), të cilat përfshijnë pasqyrën e pozitës financiare 

për vitin 2019, pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse, pasqyrën e rrjedhës së parasë së gatshme, 

pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet, shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare, përfshirë 

përmbledhjen e politikave të rëndësishme kontabël.   

 Opinion i kundërt  

Sipas opinionit tonë, për shkak të efekteve të çështjeve të përshkruara në paragrafin “Baza për 

Opinion të Kundërt”, Pasqyrat Financiare të bashkangjitura nuk paraqesin një pamje të drejtë dhe të 

vërtetë të pozitës financiare të KRU Drini i Bardhë deri me 31 dhjetor 2019, të performancës së saj 

financiare, si dhe rrjedhës së parasë së gatshme për vitin 2019, në përputhje me Standardet 

Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). Transaksionet nuk janë kryer në pajtim me 

rregullat dhe rregulloret financiare të aplikueshme për ndërmarrjet publike.  
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Baza për opinion të kundërt 

1. Sipas SNK 1 Paraqitja e pasqyrave financiare, pasqyra e pozicionit financiar duhet të 

prezantoj pozicionin financiar në datën e raportimit, duke prezantuar gjendjen e aktiveve, 

detyrimit si dhe kapitalin neto, mbi bazën e të dhënave kontabël në po të njëjtën datë.  

 

Analizat tona tregojnë se, ekzistojnë diferenca ndërmjet të dhënave kontabël dhe pasqyrave 

financiare. Këto diferenca ishin tek klasa “kanalet dhe pendat”, të cilat në kontabilitet kishin 

vlerën neto për 15,905€ më pak se pasqyrat financiare. 

 

Sipas konfirmimeve zyrtare, shuma e prezantuar në pasqyrën e pozicionit financiar ishte 

sipas regjistrit të aseteve, ndërsa për shkak të disa problemeve teknike me programin e 

kontabilitetit, nuk ka qenë e mundur të bëhet harmonizimi mes të regjistrit të aseteve me 

shënimet kontabël. 

 

2. Sipas SNK 16 Aktivet afatgjata materiale, kosto e një zëri të aktiveve afatgjata materiale që 

kualifikohet për njohje si aktiv, do të matet me koston e tij. Kosto e një zëri të aktiveve 

afatgjata materiale ndër të tjera përfshinë: çmimin e tij të blerjes, përfshirë taksat doganore 

dhe taksat mbi blerjen jo të rimbursueshme1, pasi zbriten edhe zbritjet tregtare. 

 

Shuma e aseteve ishte mbivlerësuar për 304,791€, si rrjedhojë e regjistrimit në librat kontabël 

të 16 aseteve, ku në kostot fillestare të tyre ishte përfshirë shuma e TVSH-së duke e 

mbivlerësuar koston e tyre për 208,914€. Përveç kësaj, katër asetet tjera ishin regjistruar sipas 

vlerës së ofertuar nga operatori ekonomik, e jo me shumën për të cilën është kryer pagesa, 

duke mbivlerësuar asetet për 95,876€. 

Mos regjistrimi i saktë i aseteve, sipas konfirmimeve zyrtare, ishte për shkak të pakujdesisë 

nga ish zyrtari i financave gjatë regjistrimit të aseteve. 

 

Mbivlerësimi i vlerës së aseteve, ka për efekt prezantimin jo të saktë të pasurisë në PF si dhe 

mbivlerësimin e shpenzimeve të zhvlerësimit të cilat ndikojnë në uljen e rezultatit financiar. 

 

3. Sipas SNK 16 Aktivet afatgjata materiale, rivlerësimet duhet të bëhen në mënyrë të rregullt 

dhe të mjaftueshme, që të sigurohet se vlera kontabël (neto) e aktivit nuk ndryshon 

materialisht nga ajo që do të përcaktohej, nëse do të përdorej vlera e drejtë në fund të 

periudhës raportuese.  

 

Kompania nuk kishte bërë rivlerësimin e aseteve që nga viti 2007, ku si rezultat i kësaj, në 

regjistrin e aseteve figurojnë 140 asete të zhvlerësuara në tërësi dhe të regjistruara me vlera 

zero. Këto asete janë ende aktive dhe për të njëjtat nuk ishte bërë rivlerësimi i tyre. 

                                                      
1 Ligj për tatimin mbi vlerën e shtuar  nr. 05/l -037, Tatim i zbritshëm - nënkupton: TVSH e obliguar apo e paguar në 

Kosovë në lidhje me mallrat apo shërbimet e furnizuara ose që do t’i furnizohen atij nga një person tjetër i tatueshëm; 
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Sipas konfirmimeve zyrtare, rivlerësimi i aseteve nuk ishte bërë, për shkak mungesës së 

mjeteve financiare. Kompania kishte bërë kërkesë për mbështetje financiare nga Ministria e 

Zhvillimit Ekonomik, mirëpo kjo kërkesë nuk ishte aprovuar ende. 

 

Efekti i mos kryerjes së rivlerësimeve të aseteve që ende janë në përdorim, është që vlera 

kontabël neto e tyre në datën e ndërtimit të pasqyrave financiare, nuk përafrohet me vlerën 

e drejtë të tyre në atë datë.  

 

4. Korniza konceptuale, shërben për të përcaktuar konceptet bazë që duhet të mbahen 

parasysh për përgatitjen dhe paraqitjen e pasqyrave financiare për përdoruesit e jashtëm. 

Sipas kësaj kornize, një pasuri është një burim i kontrolluar nga njësia ekonomike si rezultat 

i ngjarjeve të shkuara dhe nga të cilat priten të hyjnë përfitime të ardhme në njësi. Pra, bazë 

e përcaktimit të pasurisë është kontrolli mbi të, i cili nuk kuptohet si kontroll ligjor apo titull 

pronësie ligjore mbi pasurinë, por si kontroll ekonomik mbi të.  

 

Ekziston një numër i aseteve (15 kanale të ujitjes) dhe një objekt jashtë përdorimit të cilat nuk 

menaxhohen nga Kompania dhe për të cilat nuk realizon përfitime ekonomike nga to2. Vlera 

e tyre neto në librat kontabël është 1,166,802€, shumë për të cilën është mbivlerësuar zëri 

financiar i pasurive në pasqyrën e pozicionit financiar. Për më tepër, Kompania nuk ka marrë 

veprime për zgjidhjen e këtyre çështjeve si dhe për mos zbatimin e standardeve për trajtimin 

kontabël të tyre.  

 

Kjo çështje është e theksuar edhe në raportin e komisionit të inventarizimit të pasurive. Në 

shënimet shpjeguese, Kompania ka deklaruar arsyet, pse këto asete janë jashtë menaxhimit 

dhe  synimin që një ditë t’i bëjë funksionale dhe të menaxhoj me to varësisht prej kërkesave 

të fermerëve dhe gjetjeve të donatorëve. 

 

5.  Sipas SNK 16 Aktivet afatgjata materiale, pika 50, shuma e amortizueshme e një aktivi do të 

shpërndahet mbi baza sistematike gjatë jetës së tij të dobishme. Ndërsa në pikën 55 të këtij 

standardi, jepen shpjegime, se amortizimi fillon kur aktivi është i disponueshëm për 

                                                      
2 Sipas shënimeve shpjeguese: Jashtë menaxhimit të Kompanisë nënkupton skemë të ujitjes me të cilën, Kompania nuk 

operon për momentin për disa arsye: urbanizimi i tokave bujqësore të cilat i furnizon kjo skemë dhe humbja e interesimit 
të fermerëve për bujqësi, skema në fjalë është funksionale por, nuk ka interesim për ujitje. Këto skema në mungesë të 
mirëmbajtjes se rregullt shumë shpejt po mbyllen se kemi të bëjmë me kanale të hapura ku një pjesë janë të betonuara 
dhe pjesa tjetër është kanal primitiv prej dheu, por gjithherë Kompania  synon që në një të ardhme të afërt ti kthej në 
menaxhim duke shti në prioritet kërkesat e fermerëve. 

 Ndërsa termi jo funksionale, nënkupton gjendjen e keqe të një skeme të ujitjes, e cila nuk është në gjendje të mirë dhe 
nuk e furnizon skemën e caktuar me ujë të mjaftueshëm për ujitje. Në disa raste këto skema janë të braktisura, për 
momentin nga ana e Kompanisë si rezultat i mosinteresimit të fermerëve, urbanizimit të sipërfaqeve të ujitjes, si dhe 
mungesa e buxhetit për investime të reja. 
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përdorim, d.m.th. kur ai është në vendin dhe kushtet e nevojshme për të, që të ketë mundësi 

të funksionojë në mënyrën e synuar nga drejtimi. 

 

Testet tona tregojnë se, për 34 asete të cilat ishin pranuar si donacion, të blera në periudha të 

ndryshme gjatë viteve 2008-2018, zhvlerësimi ishte aplikuar për tërë vitin, apo në disa raste 

vetëm për gjysmën e vitit, edhe kur ato asete ishin dhuruar apo përfunduar dhe jo nga 

momenti kur ato ishin të disponueshme për përdorim. Si pasojë e kësaj mënyre të 

zhvlerësimit, shuma e zhvlerësimit ishte mbivlerësuar për 126,842€ dhe njëkohësisht vlera 

neto e pasurive ishte nënvlerësuar për të njëjtën vlerë. 

Sipas konfirmimeve zyrtare, kjo ka ndodhur për shkak se Kompania, kishte zbatuar 

mënyrën e zhvlerësimit sipas kërkesave të Administratës Tatimore. 

 

Mbivlerësimi i shpenzimeve të zhvlerësimit, ndikon në uljen e rezultatit financiar të 

periudhës raportuese, ndërsa nënvlerësimi i pasurive fikse, ndikon në raportet kryesore 

financiare, që masin likuiditetin e aktiveve të veçanta dhe efikasitetin e menaxhimit të 

aktiveve.  

 

6. “Rregullorja e Brendshme për Menaxhimin e Llogarive të Arkëtueshme”, neni 4, paragrafi 

4.2.1 specifikon se, provizionimi i përgjithshëm bëhet në pajtim me vlerat dhe normën e 

përgjithshme të arkëtimit dhe vjetërsisë se borxhit. Borxhet më të vjetra se një vit 

provizionohen 100%, më të vjetra se 9 muaj provizionohen 70%, me të vjetra se 6 muaj 

provizionohen 50% dhe me të vjetra se 3 muaj 10%. 

 

Shuma e të arkëtueshmeve më të vjetra se një vit ishte 31,922€, për të cilat nuk ishte bërë 

provizionimi i tyre. 

Sipas konfirmimeve zyrtare, për shkak se programi i kontabilitetit nuk e mundëson 

gjenerimin e ndonjë raporti me borxhet e akumuluara për secilin blerës apo 

operator/fermer, sipas vjetërsisë së faturave, ndërsa koha e shkurtër dhe mungesa e ZKF-së 

ka pamundësuar të bëhet një rishikim manual i borxheve. 

 

Mos vlerësimi (provizionimi) i të arkëtueshmeve, ndikon si në shumën neto të 

arkëtueshmeve në pasqyrën e pozicionit financiar, ashtu edhe në paraqitjen e shpenzimeve 

të borxhit të keq në pasqyrën e të ardhurave, ndërsa nënvlerësimi i borxhit të keq ka për 

efekt në rritjen e rezultatit financiar të periudhës së raportuar. 

 

7.  Sipas SNK 20 Grantet qeveritare që lidhen me aktivet, njihen fillimisht si të hyra të shtyra 

(detyrime) dhe transferohet një pjesë në të ardhura çdo vit, duke kompensuar kështu 

shpenzimin më të madh të zhvlerësimit në koston fillestare.  

 

Të hyrat e shtyra nga grantet ishin prezantuar në shumën 3,354,825€, shumë kjo e 

mbivlerësuar për 217,140€. Ky mbivlerësim kishte rrjedhë si pasojë se asetet e financuara nga 

grantet, nuk ishin zhvlerësuar sipas kërkesave të SNK për zhvlerësimin e aseteve duke 

mbivlerësuar të hyrat e shtyra për 121,264€. Po ashtu, katër asete të pranuara në formë granti, 
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nuk ishin regjistruar saktë, duke mbivlerësuar asetet në vlerë 95,876€, rrjedhimisht edhe të 

hyrat e shtyra. 

 

8. Korniza Konceptuale për Raportimin Financiar, paragrafi 14.5, përcakton se: detyrimi mund 

të jetë ligjërisht i detyrueshëm si pasojë e një kontrate të detyrueshme për zbatim ose si pasojë 

e një kërkese statutore.  

Testet tona tregojnë se, në 10 raste nga 26 të testuara, nuk ishte njohur saktë detyrimi i pagave 

ndaj punëtorëve, ku tri nga to në shumën 3,729€ nuk kishin kontrata për periudhën e njohjes, 

kurse në shtatë raste të tjera në vlerë prej 4,834€ detyrimet nuk janë në harmoni me vlerën e 

pagës përgjatë kohëzgjatjes së kontratës e cila na është prezantuar.  

Sipas zyrtareve të kompanisë, detyrimet ndaj pagave janë prezantuar sipas raportit nga 

Komisioni që ka rishqyrtuar dokumentacionin, pas aprovimit nga Bordi, duke vlerësuar se 

komisioni ka kryer punën drejtë.   

 

9. Sipas Ligjit nr. 05/L -028 për tatimin në të ardhurat personale, neni 9 dhe Ligji nr. 04/L-101 

për fondet pensionale të Kosovës - neni 6, paraqesin obligueshmërinë e punëdhënësit për 

deklarimin dhe pagimin e tatimit mbi të ardhurat personale si dhe kontributet pensionale 

për të punësuarit të cilët gëzojnë të drejtën e pagës. 

 

Kompania ka prezantuar obligime ndaj pagave neto në vlerë 29,571€, të cilat janë rrjedhojë 

e punës gjatë viteve 2008-2017 dhe mos pagesës së pagave të punonjësve për këtë periudhë. 

Megjithatë, nuk kishte prezantuar detyrimet e tatimit në të ardhurat personale dhe 

kontributet pensionale, që rezultojnë nga këto paga, të cilat nuk ishin paguar në vitet 

paraprake.  

 

Menaxhmenti i Kompanisë, mos prezantimin e detyrimeve të tatimeve në të ardhurat 

personale dhe kontributet pensionale, e arsyeton se gjatë hartimit të pasqyrave financiare 

ishte bazuar në raportin e Komisionit për verifikimin e detyrimeve nga pagat. 

 

10. Llogaria “Tatimi i Vlerës së Shtuar (TVSH) e pagueshme”, është llogari e detyrimeve. Me 

tepricën kreditore të kësaj llogarie, tregohet detyrimi i papaguar ndaj shtetit për TVSH-në. 

Në pasqyrën e pozicionit financiar, ajo prezantohet në seksionin e detyrimeve afatshkurtra.  

 

Detyrimet për TVSH, ishin prezantuar në shumën 28,804€. Mirëpo, bazuar në analizat tona 

në “Deklaratat tatimore” si dhe nga “Gjendja e përgjithshme të deklarimeve e 

transaksioneve tjera të tatimpaguesit”, rezulton se, Kompania nuk është kreditore ndaj 

Administratës Tatimore, por ka një tepricë debitore prej 22,570€. 

Mos prezantimi i saktë, i tepricës përfundimtare të llogarisë tatimore TVSH e mbledhshme, 

ka efekt në mbivlerësimin e detyrimeve për 28,804€ dhe nënvlerësimin e llogarisë TVSH e 

zbritshme (arkëtueshme) për shumën 22,570€. 

Kompania nuk ka qenë subjekt i kontrollit nga Administrata Tatimore që nga viti 2013. 

 

11. Sipas SNK 16 Aktivet afatgjata materiale, pika 39, nëse vlera kontabël (neto) e një aktivi rritet 

si rezultat i një rivlerësimi, rritja kreditohet drejtpërdrejt tek kapitalet e veta me titullin 
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mbivlerë (tepricë) rivlerësimi. Teprica e rivlerësimit, është një rezervë e cila nuk shpërndahet 

por hyn në kategorinë e fitimeve të parealizuara. Fitimi i parealizuar konsiderohet i 

realizuar, pas nxjerrjes së pasurisë jashtë përdorimit, dhe transferohet tek fitimet e mbajtura. 

 

Rivlerësimi i pasurive ishte kryer në vitin 2007, ku si rezultat ishte krijuar rezerva e 

rivlerësimit në shumën 1,147,937€. Mirëpo, ky zë kontabël me tepricën e saj kreditore, në 

periudhën raportuese aktuale, ishte prezantuar në shumën 996,807€. Zvogëlimi i këtij zëri, 

për 151,127€ ishte bërë nën arsyetimin e “korrigjimit”, i cili sipas konfirmimeve zyrtare, është 

bërë me qëllim të barazimit të aktives me pasivën e pasqyrës së pozicionit financiar. 

 

12. Sipas SNK 1 Paraqitja e pasqyrave financiare, një njësi ekonomike duhet të përgatisë 

pasqyrat financiare të saj, me përjashtim të informacionit mbi rrjedhën e parasë, mbi bazën 

e kontabilitetit rritës. Qëllimi i pasqyrës së rrjedhës së parasë, sipas SNK 7, është për të 

plotësuar nevojat e përdoruesve të informacionit kontabël në lidhje me rezultatin monetar, 

me fluksin e lëvizjes së mjeteve monetare gjatë një periudhe kontabël. 

 

Pasqyra e rrjedhës së parasë, tek seksioni i aktiviteteve operative, nuk përmban shumën 

13,662€,  e cila rrjedhë nga detyrimet tjera. Përveç kësaj, bazuar në çështjet e ngritura për 

zërat kontabël si, të arkëtueshmet dhe zhvlerësimi, zëra të aktiviteteve operative të rrjedhës 

së parasë, vijmë në përfundim se rrjedha e parasë nuk prezanton një informacion të saktë. 

 

13. Sipas SNK 1 Paraqitja e pasqyrave financiare, një pako e pasqyrave financiare, duhet të 

përmbajë edhe një pasqyrë të ndryshimeve në ekuitet, e cila paraqet një përmbledhje të të 

gjitha ndryshimeve në ekuitet. 

 

Çështjet e ngritura brenda këtij kapitulli, në lidhje me rezervat tjera, të hyrat e shtyra, të hyrat 

nga grantet dhe shpenzimet e zhvlerësimit të cilat kanë ndikim në rezultatin financiar në 

pasqyrën e të ardhurave, kanë efekt gjithashtu edhe në pasqyrim të pasaktë të fitimit të 

periudhës të bartur në pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet. 

 

Fitimi i periudhës, si rezultat i pasaktësive  nga zërat që kanë ndikim në rezultatin financiar, 

i bartur në pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet, përveç efektit të pasaktë në fitimin neto, 

ndikon edhe në zërin e fitimit të mbajtur.  

 

14. Sipas SNK 1, shënimet shpjeguese janë një element i pandarë i pasqyrave financiare. Sipas 

përcaktimeve të bëra në këtë standard këto shënime të pasqyrave financiare duhet të: 

- Paraqesin informacion shpjegues për grantet qeveritare, sipas kërkesave të SNK 20, për 

politikat kontabël të përdorura për grantet, natyrën dhe madhësinë e granteve qeveritare 

të njohura në pasqyrat financiare dhe kushtet e paplotësuara të lidhura me ndihmën 

qeveritare. 

Të hyrat e shtyra nga grantet (grante qeveritare dhe ndërkombëtare) ishin në shumën 

3,354,825€, për të cilat Kompania kishte shpalosur se do të përmbushën kushtet e 
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bashkangjitura. Mirëpo, nuk ishte dhënë asnjë informacion specifik në lidhje me kushtet 

që duhet të plotësohen. 

- Prezantojnë informacionet shtesë, në mënyrë që të plotësohen nevojat e përdoruesve me 

informacion mbi përbërjen e elementeve të bilancit dhe pasqyrës së të ardhurave. Ato 

zakonisht përmbajnë informacion edhe për politikat kontabël të përdorura nga njësia 

ekonomike për hartimin e pasqyrave financiare.  

Informacioni i dhënë në shënimet shpjeguese, është i mangët për aplikimin e normës së 

zhvlerësimit të aseteve apo jetës së përdorimit të tyre, për kategorinë e “kanaleve të 

ujitjes dhe pendave”. 

- Paraqiten në mënyrë sistematike, për sa kohë që kjo është e mundur. Çdo zë në pasqyrën 

e pozitës financiare, pasqyrën e të ardhurave, pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet ose 

pasqyrën e rrjedhës së parasë, duhet të referohet me informacionin përkatës në shënimet 

shpjeguese. 

Në pasqyrën e pozitës financiare janë prezantuar obligimet ndaj pagave në vlerë prej 

29,571€, ndërsa në shënimet shpjeguese ishte shpalosur shuma 29,394€ (e nënvlerësuar 

për 177€). Informacioni rreth kësaj vlere ishte i mangët ku thuhej se kjo shumë është 

rezultat nga raporti i komisionit, përderisa nuk kishte informacione tjera mbi përbërjen 

e këtij zëri. 

- Prezantojë informacion shpjegues, sipas kërkesave të SNK 37, për pasuritë dhe detyrimet 

kontingjente (eventualitetet), përveç kur mundësia e një hyrje/daljeje burimesh që 

përfshin përfitime ekonomike nuk ekziston më.  

Kompania për ngjarjet të cilat i plotësojnë kushtet për trajtimin e tyre si pasuri/ detyrime 

kontingjente nuk ka dhënë informacione shpjeguese për to. Ato ngjarje ekonomike kanë 

të bëjnë me 7 lëndë gjyqësore. 

Përveç këtyre, në shënimet shpjeguese: 

- Nuk ishin prezantuar informacione shpjeguese të sakta lidhur me furnitorët, kjo pasi që 

nuk ishte prezantuar obligimi të cilin Kompania e ka ndaj një operatori ekonomik në 

shumë prej 229€. 

- Nuk ishin prezantuar shënime shpjeguese për zërin e obligimeve tatimore, të paraqitur 

në pasqyrën e pozicionit financiar në shumë 28,804€. 

- Paraja dhe ekuivalentët e parasë në shpalosjet e shënimeve shpjeguese prezantojnë 
gjendjen e parasë në fillim të periudhës dhe nuk ka shënime mbi gjendjen e parasë në 
fund e cila është 127,690€.  

 
- Detyrimet e tjera afatshkurtra të prezantuara në vlerë 1,441€ nuk janë shpalosur në 

shënimet shpjeguese.  
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15. Sipas SNK 8 Politikat Kontabël, Ndryshimet në Vlerësimet Kontabël dhe Gabimet, paragrafi 

4.1, gabimet materiale ndonjëherë mbeten të pazbuluara deri në periudhat e mëpasshme dhe 

këto gabime të periudhave paraardhëse korrigjohen në informacionin krahasues të paraqitur 

në pasqyrat financiare për periudhat e mëpasshme. 

 

Gabimet materiale, të identifikuara në auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2018, nuk 

ishin korrigjuar me një rideklarim retrospektiv, me rastin e hartimit të pasqyrave financiare 

të vitit 2019, si dhe me dhënien e informacionit shpjegues për gabimet e periudhës së 

mëparshme. 

Mos korrigjimi i gabimeve materiale në PF-të e vitit paraprak i cili shërben si vit krahasues 

për PF-të e vitit aktual, ndikon në rënien e besueshmërisë ndaj informatave financiare të 

Kompanisë për përdoruesit e PF-ve dhe i bën të pa krahasueshme rezultatet financiare në 

mes të viteve.  

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

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

e raportit ‘Përgjegjësitë e Auditorit të përgjithshëm për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. Në 

përputhje me ONISA-P-10 dhe SNISA 130, si dhe me kërkesat e tjera relevante për auditimin e PFV-

ve të Ndërmarrjeve Publike dhe Kodin e Etikës të ZKA-së, ZKA-ja është e pavarur nga KRU Drini  

i Bardhë. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për 

sigurimin e bazës për opinion.  

Përgjegjësitë e menaxhmentit për Pasqyrat Vjetore Financiare  

Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të Pasqyrave Financiare  

sipas Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). Po ashtu, menaxhmenti është 

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

mundësuar përgatitjen e pasqyrave financiare pa keqdeklarime materiale të shkaktuara, qoftë nga 

mashtrimi apo gabimi. Kjo përfshinë gjithashtu zbatimin e Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e 

Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime), Ligjit nr. 04/L-087 për 

Ndërmarrjet Publike (me plotësime dhe ndryshime), dhe Ligjit 06/L-032 për Kontabilitet, Raportim 

Financiar dhe Auditim. 

Menaxhmenti është po ashtu përgjegjës për kryerjen e transaksioneve financiare në pajtim me 

kornizën e aplikueshme ligjore. 

Bordi i Drejtorëve është përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të KRU 

“Drini i Bardhë”.  

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve 

Objektivat tona janë të marrim siguri të arsyeshme se Pasqyrat Financiare janë në tërësi të lira nga 

keqdeklarimi material, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe kështu të nxjerrim një raport 

të auditorit që përfshinë opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është niveli i lartë sigurie, por nuk 
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garanton se një auditim i kryer në përputhje me SNISA-t do të zbulojë çdoherë keqdeklarimet 

materiale që ekzistojnë. Keqdeklarimet mund të rezultojnë nga mashtrimi ose gabimi dhe 

konsiderohen materiale nëse, individualisht ose së bashku, me arsye pritet qe të ndikojnë në 

vendimet ekonomike të përdoruesve, të marra në bazë të këtyre Pasqyrave Financiare. 

Si pjesë e auditimit, në përputhje me SNISA-t, ne ushtrojmë gjykimin profesional dhe mbajmë 

skepticizëm profesional gjatë gjithë auditimit. Ne gjithashtu: 

 Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e keqdeklarimit material të Pasqyrave Financiare, 

qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit; hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit 

konform  atyre rreziqeve, si dhe sigurojmë dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe 

të duhura për të siguruar bazën për opinionin tonë. Rreziku i moszbulimit të një 

keqdeklarimi material që rezulton nga mashtrimi është më i lartë sesa për keqdeklarimin që 

rezulton nga gabimi, pasi mashtrimi mund të përfshijë manipulimin, falsifikimin, lëshime të 

qëllimshme, keqpërfaqësime apo anashkalimin e kontrollit të brendshëm. 

 Sigurohemi ta kuptojmë kontrollin e brendshëm relevant për auditimin, për t’i hartuar 

procedurat e auditimit që janë të përshtatshme në rrethanat, por jo me qëllim të shprehjes së 

opinionit për efikasitet të kontrollit të brendshëm te KRU ‘”Drini i Bardhë”. 

 Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave të përdorura kontabël dhe arsyeshmërinë e 

vlerësimeve të kontabilitetit dhe shpalosjet përkatëse të bëra nga menaxhmenti. 

 Nxjerrim një përfundim nëse baza e vijimësisë së kontabilitetit është e përshtatshme për 

përdorim nga menaxhmenti, bazuar në provat e siguruara të auditimit, nëse ekziston 

pasiguria materiale në lidhje me ngjarje apo kushte që mund të hedhin dyshime të 

rëndësishme në aftësinë e KRU ”Drini Bardhë” , për të vazhduar sipas parimit të vijimësisë. 

Nëse konkludojmë se ekziston një pasiguri materiale, nga ne kërkohet që të tërheqim 

vëmendjen në raportin tonë të auditimit për shpalosjet përkatëse në Pasqyrat Financiare ose, 

nëse zbulimet e tilla janë të papërshtatshme ta modifikojmë opinionin tonë. Përfundimet 

tona bazohen në provat e auditimit të marra deri në datën e raportit tonë të auditimit. 

Sidoqoftë, ngjarjet apo kushtet e ardhshme mund të bëjnë që NP-ja të pushojë së vazhduari 

sipas parimit të vijimësisë. 

 Vlerësojmë prezantimin e përgjithshëm, strukturën dhe përmbajtjen e Pasqyrave Financiare, 

përfshirë edhe shpalosjet, për t’u siguruar se Pasqyrat Financiare paraqesin transaksionet 

dhe ngjarjet në mënyrë të drejtë dhe të saktë. 

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. 

Ne, gjithashtu i ofrojmë menaxhmentit deklaratën qe ne i kemi zbatuar kërkesat përkatëse etike 

lidhur me pavarësinë, dhe iu komunikojmë atyre të gjitha marrëdhëniet dhe çështjet e tjera që në 

mënyrë të arsyeshme mund të mendohet se vënë në dyshim pavarësinë tonë, si dhe masat 

mbrojtëse, aty ku është e zbatueshme. Nga çështjet e komunikuara me menaxhmentin, ne 

përcaktojmë ato çështje që ishin më të rëndësishme në auditimin e Pasqyrave Financiare të 
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periudhës aktuale dhe që cilësohen si çështje kyçe të auditimit. Ne i përshkruajmë këto çështje në 

raportin e auditimit. 

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

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

legjislacionin në fuqi.  
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2 Gjetjet dhe Rekomandimet   

Ne kemi kryer auditimin e Pasqyrave Financiare Vjetore të KRU “Drini i Bardhë” për vitin e 

përfunduar më 31 dhjetor 2019, në përputhje me Ligjin për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën 

Kombëtare të Auditimit si dhe Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit. 

Ekzaminimet e auditimit janë kryer për të na mundësuar dhënien e opinionit për Pasqyrat 

Financiare Vjetore.  

Lëndë të auditimit kanë qenë edhe efektiviteti i sistemit të kontrollit të brendshëm, si dhe 

pajtueshmëria me kornizën ligjore dhe rregullative, por jo për qëllime të dhënies së opinionit.  

Gjetjet dhe rekomandimet e përfshira në këtë pjesë kanë për qëllim përmirësimin e raportimit 

financiar dhe evitimin e dobësive në sistemin e kontrollit të brendshëm. Megjithatë, çështjet e 

ngritura në këtë raport nuk mund të konsiderohen si një pasqyrim i plotë i të gjitha dobësive që 

ekzistojnë ose të gjitha përmirësimeve që mund të bëhen.  

Ne po ashtu, kemi rishikuar statusin e rekomandimeve të vitit paraprak dhe kemi vlerësuar nivelin 

e zbatimit të tyre. [Për detajet shih Shtojcën I]  

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

i Bardhë” gjatë zhvillimit të procesit të auditimit. 

 

2.1 Rekomandimet për opinionin  

Rekomandimi A1 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që bëhen harmonizimet në mes të regjistrit të aseteve 

dhe shënimeve kontabël, në mënyrë që pasqyra e pozicionit financiar dhe shënimet 

shpjeguese, të prezantojnë informacione të plota dhe të sakta sipas kërkesave të 

standardeve të kontabilitetit. 

Rekomandimi A2 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë veprime konkrete për korrigjimin e  

regjistrit të aseteve në librat kontabël, në përputhje me standardet e kontabilitet.  

Rekomandimi A3 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që në një periudhë sa më të shkurtër të bëhet inicimi 

i një procesi të rivlerësimit të aseteve, në mënyrë që prezantimi i vlerës së tyre në 

vitet e ardhshme të jetë real dhe në përputhje me standardet e kontabilitetit. 

Rekomandimi A4 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë ndërmarrë veprime konkrete për mënjanimin 

e pengesave dhe funksionalizimin e aseteve jashtë përdorimit dhe të sigurojë 

trajtimin e duhur kontabël në pasqyra financiare. 
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Rekomandimi A5 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të bëhet një rishikim i shpenzimeve të zhvlerësimit 

si dhe korrigjimin e gabimeve të identifikuara. Gjithashtu, të siguroj aplikimin e 

zhvlerësimit bazuar në kërkesat e standardeve. 

Rekomandimi A6 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, trajtimin e llogarive të arkëtueshme të grumbulluara 

vite me radhë dhe trajtimi i borxheve të këqija të bëhet në harmoni me kërkesat e 

rregullores për menaxhimin e të arkëtueshmeve. 

Rekomandimi A7 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë veprime korrigjuese lidhur me  asetet 

të cilat janë përfituar nga grantet, për të siguruar vlerë të saktë të hyrave të shtyra 

dhe të hyrave nga grantet. 

Rekomandimi A8 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë veprimet për të siguruar evidencat e 

sakta lidhur me obligimet e pagave ndaj punëtorëve si dhe prezantimin e saktë të 

tyre në pasqyrat financiare. 

Rekomandimi A9  Bordi i Drejtorëve të sigurojë, deklarimin e tatimit mbi të ardhurat personale, 

kontributet pensionale për të punësuarit si dhe prezantimin e tyre në pasqyrën e 

pozitës financiare. 

Rekomandimi A10  Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë veprimet korrigjuese që të dhënat 

kontabël dhe shumat e prezantuara në pasqyrën e pozicionit financiar, të jenë në 

harmoni me gjendjen e llogarive tatimore në Administratën Tatimore. 

Rekomandimi A11  Bordi i Drejtorëve të sigurojë, një analizë gjithëpërfshirëse të zërit “Rezervat tjera” 

dhe të siguroj informacionet përkatëse lidhur me zvogëlimin e shumës se këtij zëri, 

krahasuar me vitin paraprak për të pasur një pamje të drejtë dhe të vërtetë të tyre. 

Rekomandimi A12  Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë vendosur procese efektive për të konfirmuar 

që janë bërë korrigjimet e gabimeve të identifikuara tek rrjedha e parasë dhe 

pasqyra e ndryshimeve në ekuitet për të siguruar një pamje të drejtë dhe të vërtetë 

të tyre. 

Rekomandimi A13  Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që shënimet shpjeguese të përmbajnë parimet bazë 

që përdoren për hartimin e pasqyrave financiare dhe informacionet mbi përbërjen 

e zërave të pasqyrave, janë dhënë sipas kërkesave të standardeve të kontabilitetit. 

Rekomandimi A14  Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që gabimet materiale të zbuluara e që i përkasin 

periudhave paraardhëse, të korrigjohen në informacionin krahasues të paraqitura 

në pasqyrat financiare për periudhat e mëpasshme. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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2.2 Gjetjet për çështjet e kontabilitetit dhe të pajtueshmërisë  

Llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe tjera 

Vlera e zërit financiar të Llogarive të arkëtueshme tregtare dhe tjera e prezantuar në PFV ishte 

48,473€. Ato kanë të bëjnë me arkëtimet ndaj klientëve nga afarizmi i rregullt i Kompanisë. Kemi 

testuar 31 mostra për teste substanciale në vlerë 46,080€. 

4 

15: Mos prezantim i saktë i llogarive arkëtueshme 

Kriteri Sipas SNK 1, Pasqyra e pozicionit financiar duhet të prezantoj pozicionin 

financiar të kompanisë në datën e raportimit duke prezantuar gjendjen e 

aktiveve, detyrimit si dhe kapitalin neto, mbi bazën e të dhënave kontabël në po 

të njëjtën datë. 

 Testimet tona tregojnë se, në tri raste në shumën 481€, ekzistojnë mospërputhje 

në mes të letër konfirmimeve të pranuara nga klientët dhe shënimeve kontabël. 

Në dy raste, nga këto mospërputhje vërehet se të arkëtueshmet janë 

mbivlerësuar, ndërsa në njërin rast janë nënvlerësuar. 

Sipas konfirmimeve zyrtare, kjo ka ndodhur si pasojë e mos harmonizimit të 

shënimeve kontabël me llogaritë e klientëve. 

Ndikimi  Nënvlerësimi/mbivlerësimi i llogarive të arkëtueshme ndikon në prezantim jo 

të saktë të tyre në pasqyrat financiare. 

Rekomandimi A15  Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që me rastin e hartimit të PVF-ve zërat financiar të 

prezantojnë vlerën e saktë. Po ashtu, të siguroj që të bëhet harmonizimi i shënimeve 

kontabël me llogaritë e klientëve. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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Të Hyrat 

Të hyrat e prezantuara në pasqyrën e të ardhurave ishin 159,768€. Prej tyre 111,800€ janë të hyra nga 

veprimtaria operative e Kompanisë, ndërsa 29,571€ kanë të bëjnë me regjistrimet rregulluese për 

detyrimet ndaj pagave, të krijuara në periudhat paraprake kontabël. 

Nga të hyrat e realizuara nga veprimtaria operative, janë testuar 114 mostra për teste substanciale 

të detajeve në shumën 87,410€, si dhe 12 mostra për teste të pajtueshmërisë në shumën 20,575€. 

 

16: Faturimi i klientëve pa u dhënë shërbimi 

Kriteri Sipas SNK 18,të ardhurat do të njihen kur përveç tjerash plotësohet edhe kushti 

që “është e mundshme që përfitimet ekonomike të lidhura me transaksionin do 

të hyjnë në njësinë ekonomike “. 

 Të hyrat nga shitja në regjistrat kontabël dhe në pasqyrën e të ardhurave nuk 

prezantojnë një gjendje të saktë. Në 13 raste në vlerë 674€, fermerët nuk pranojnë 

të paguajnë obligimet e faturave me arsyetimin se nuk e ka marrë shërbimin. Të 

gjitha këto raste ishin evidentuar në raportin e hartuar nga komisioni për 

verifikimin e sipërfaqeve të ujitura të tokës gjatë takimit të këtij komisioni me 

fermerët. Megjithatë, pavarësisht kësaj, ndërmarrja i ka njohur si të hyra 

faturimet ndaj fermerëve dhe rrjedhimisht i ka mbivlerësuar të hyrat në 

pasqyrën e të ardhurave. 

Sipas konfirmimeve zyrtare kjo ka ndodhur për shkak se të hyrat janë njohur në 

momentin e nënshkrimit të kontratave nga të dyja palët dhe jo me rastin e 

lëshimit të faturës për shërbimet e ofruara ndaj palëve të jashtme. 

Ndikimi  Njohja e të hyrave kur nuk plotësohen kriteret e standardit për njohje ndikon në 

mbivlerësimin e të hyrave dhe llogarive të arkëtueshme. Rrjedhimisht kjo 

ndikon në mos prezantim të saktë rezultatit financiar të kompanisë. 

Rekomandimi A16 3Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë marrë veprimet e nevojshme korrigjuese për 

të hyrat që janë njohur në momentin e nënshkrimit të kontratave, në mënyrë që 

informacioni i të hyrave dhe llogarive të arkëtueshme të jetë i saktë. Po ashtu, të 

sigurojë që të hyrat të njihen vetëm atëherë kur konsumatorët marrin shërbimet e 

ofruara dhe plotësohen kriteret e standardit për njohje të tyre. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 

                                                      
3 Çështja A dhe rekomandimi A-nënkuptojnë çështjet dhe rekomandimet e reja; 
  Çështja B dhe rekomandimi B-nënkuptojnë çështjet dhe rekomandimet e përsëritura; 
  Çështja C dhe rekomandimi C-nënkuptojnë çështjet dhe rekomandimet pjesërisht të përsëritura. 
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Çështja B1: Mangësi në faturimin e shërbimeve  

Kriteri Ligji nr.02/L-9 për Ujitjen e Tokave, parasheh që Bordi mbikëqyrës i ndërmarrjes 

përkatëse përcakton tarifat e ujitjes të cilat duhet ti paguajnë shoqatat dhe 

fermerët. 

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

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

të cilat variojnë nga 50€-1,000€, pa dhënë ndonjë sqarim shtesë se cilat kritere 

janë aplikuar gjatë përcaktimit të tarifave. 

Me tutje, testet tona tregojnë se në një rast, Kompania kishte lidhur kontratë me 

klientin me çmimin i cili nuk ishte në përputhje me vendimin e BD. Shuma e 

kontraktuar është 100€ më e ulët për tre muaj (korrik, gusht dhe shtator), 

krahasuar me shumën sipas vendimit të BD e cila ishte e njëjtë për çdo muaj.  

Për më tepër, Kompania faturimin për këta muaj e kishte realizuar bazuar në 

tarifën sipas vendimit të Bordit të Drejtorëve, e jo sipas kontratës, duke mbi 

faturuar konsumatorin për 300€. Ndërsa në një rast tjetër, kemi vërejtur se 

Kompania kishte lidhur kontratë me klientin, në shumën 254€, pa pasur një 

vendim të BD ku do të ishte përcaktuar tarifa e ujitjes për këtë operator. 

Sipas konfirmimeve zyrtare, me rastin e përcaktimit të tarifave fillimisht është 

bërë vlerësimi i kostos. Mirëpo, Kompania nuk ishte në gjendje të na ofroj 

dëshmitë përkatëse. Mangësitë e identifikuara në rastin e mospërputhjes 

kontratë - vendim, kanë ndodhur si pasojë e pakujdesisë së stafit gjatë hartimit 

të kontratës dhe faturimit të klientit. Ndërsa në rastin tjetër, tarifa ishte 

përcaktuar nga inxhinieri, vetëm sa për t’i mbuluar kostot e shërbimit. 

Ndikimi  Përcaktimi i tarifave tё ndryshme për shërbime të njëjta pa kritere bazë, ndikon 

në uljen e reputacionit të Kompanisë dhe mundësinë e padive gjyqësore për 

shkak të mundësisë së diskriminimit të konsumatorëve. Ndërsa, lidhja e 

kontratave në kundërshtim me tarifat e përcaktuara në vendimet e BD, faturimi 

jo në përputhje me kontratën si dhe përcaktimi i çmimit nga personat jo 

kompetent, ndikon që ndërmarrja të faturojë klientët nën/mbi koston e 

shërbimit. 

Rekomandimi B1  Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se përcaktimi i tarifave të ujitjes për shërbimet që 

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

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

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

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

e lidhura me operatorët pa u përcaktuar tarifat nga BD. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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Çështja A17: Mos zbatimi i ndëshkimeve në rastet kur konsumatorët paguajnë shërbimet me 

vonesë 

Kriteri Kontrata e shërbimeve lidhur në mes të klientit dhe kompanisë, neni 5, 

përcakton se nëse shfrytëzuesi i shërbimeve të ujit nuk paguan, tejkalon afatin, 

ose paguan me vonesë, furnizuesi ka të drejte ngarkese me kamatë vjetore në 

lartësi prej 15% të shumës së pa paguar. Ndërsa, bazuar në faturat e lëshuara në 

emër të shërbimeve të ujit kërkohet që  faturat duhet të paguhen në afat brenda 

15 ditësh. 

 Testet tona tregojnë se, në tetë raste në shumë 2,539€, edhe pse afati për pagesë 

ishte tejkaluar nga 46 deri 239 ditë dhe se pagesat nuk ishin realizuar deri në 

fund të vitit, Kompania nuk i kishte zbatuar ndëshkimet ndaj këtyre 

konsumatorëve. 

Sipas Kryshefit Ekzekutiv, shkak për mos zbatimin e ndëshkimeve në rastet e 

mos kryerjes së pagesës brenda kohe, ishte kërkesa e klientëve për shtyrje të 

afatit, për të cilën kërkesë Bordi i Drejtorëve ishte dakorduar për pritje deri në 

fund të vitit. 

Ndikimi  Mos zbatimi i ndëshkimeve ndaj konsumatorëve borxhlinj, ndikon në uljen e 

inkasimit të të hyrave, si dhe rrezikon vjetërsimin e borxhit dhe mos arkëtimin e 

tyre. 

Rekomandimi A17  Bordi i Drejtorëve të sigurojë që, të merren masa ndaj klientëve të cilët nuk i 

përgjigjen kërkesave për pagesë, të dërgoj vërejtjet dhe në rastet kur konsumatorët 

nuk i përgjigjen vërejtjeve të aplikohen masat ndëshkuese të përcaktuara në 

kontratë. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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Shpenzimet e Pagave  

Shpenzimet e pagave ishin realizuar në shumën 124,927€. Numri i të punësuarve në fund të vitit 

ishte 28. Kemi testuar 100 mostra për teste substanciale në vlerë 29,419€ si dhe pesë mostra për teste 

të pajtueshmërisë. 

 

 

18 Mos harmonizimi i kontratave të punonjësve me kërkesat e rregulloreve për 

organizimin e brendshëm dhe për paga 

Kriteri Plotësim/ndryshimi i rregullores mbi organizimin e brendshëm, sistematizimin 

e punëve dhe detyrave e aprovuar me 29.01.2019, përcakton emërtimin e 

vendeve të punës, detyrat dhe përgjegjësit e punës, si dhe kushtet e kërkuara për 

lidhjen e marrëdhënies së punës. Ndërkaq rregullorja për pagat dhe 

kompensimet tjera të të punësuarve e aprovuar më 29.11.2019 përcakton pagat 

dhe kompensimet tjera në bazë të pozitave të punës. 

 Me rastin e plotësimit dhe ndryshimit të rregullores mbi organizimin e 

brendshëm dhe sistematizimin e punëve dhe detyrave të punës ndërmarrja nuk 

kishte përcaktuar pagat e punëtorëve për pozitat përkatëse siç ka qenë e 

përcaktuar në rregulloren paraprake, deri në nëntor kur është miratuar 

rregullorja e veçantë për përcaktimin e pagave. Edhe përkundër hyrjes në fuqi 

të këtyre rregulloreve, nga testimet tona kemi vërejtur se për 24 punëtorë nuk 

ishin bërë ndryshimet në kontratat e tyre sipas kërkesave të rregulloreve të reja. 

Bazuar në konfirmimet zyrtare nga KE, mos harmonizimi i kontratave të 

punëtorëve konform kërkesave në rregulloret e aprovuara gjatë vitit ka ndodhur 

për shkak të pezullimit të ligjit të pagave sipas të cilit planifikohet të bëhen të 

gjitha ndryshimet e kërkuara. 

Ndikimi  Mos harmonizimi i kontratave konform kërkesave të rregulloreve të aprovuara, 

mund të rezultojë në mos trajtim të barabartë të punëtorëve në pozita dhe 

përgjegjësi të njëjta si dhe në paga që nuk përputhen me pozitat e përcaktuara.  

Rekomandimi A18 Bordi i Drejtorëve, të sigurojë që burimet njerëzore, i kanë kryer harmonizimet 

e kontratave të punonjësve sipas kërkesave të rregulloreve për organizim të 

brendshëm dhe për paga, në mënyrë që të eliminojë trajtimin e pa barabartë të 

punonjësve në pozita dhe përgjegjësi të njëjta. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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Shpenzimet operative dhe shpenzimet tjera  

Shpenzimet operative dhe shpenzimet tjera të prezantuara në pasqyrën e të ardhurave janë në 

shumën 17,173€. Ato kanë të bëjnë me shpenzimet e riparimit dhe mirëmbajtjes, shpenzimet 

administrative, shpenzimet e energjisë, shpenzimet e derivateve dhe shpenzime tjera operative. 

Kemi testuar 17 mostra për teste substanciale në shumën 5,443€ si dhe shtatë mostra për teste të 

pajtueshmërisë (përfshirë pesë procedura të prokurimit dhe dy mostra për blerjet direkte).  

 

Çështja A19: Nënvlerësim i shpenzimeve në pasqyrat financiare 

Kriteri Sipas SNK 1, Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse paraqet një pasqyrë ku 

përfshihen të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e një entiteti për një periudhë të 

caktuar kohore. 

 Shpenzimet tjera në pasqyrën e të ardhurave (duke përjashtuar shpenzimet e 

zhvlerësimit) ishin prezantuar në shumën 141,716€, shumë kjo e nënvlerësuar 

për 383€. Ky nënvlerësim kishte rrjedhë si pasojë e mos përfshirjes së 

shpenzimeve të reprezentacionit. 

Ndikimi  Nënvlerësimi i shpenzimeve, ndikon në mbivlerësimin e rezultatit financiar të 

periudhës dhe rrjedhimisht edhe në mbivlerësimin e fitimit/ humbjeve të 

periudhës, tek ekuiteti i Kompanisë. 

Rekomandimi A19  Bordi i Drejtorëve, të sigurojë që Zyra e financave i përfshijnë të gjitha shpenzimet 

e ndodhura gjatë vitit fiskal, në shumat kontabël dhe shumat në pasqyrat 

financiare, në mënyrë që të eliminohen nënvlerësimet/ mbivlerësimet e rezultatit 

financiar. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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3 Çështjet e zgjidhura gjatë ciklit të auditimit  

Ne gjithashtu gjetëm çështje që iu komunikuan menaxhmentit dhe u zgjidhën në mënyrë efektive 

gjatë auditimit aktual. Ato nuk kërkojnë ndonjë veprim të mëtutjeshëm dhe raportohen vetëm me 

qëllim të dokumentimit të komunikimit në fjalë, veprimeve të ndërmarra dhe rezultateve të tyre. 

Këto ishin si më poshtë: 

 Mos prezantimi i detyrimeve të tatimit në të ardhurat personale dhe kontributeve  të 

pensioneve 

 Kompania, kishte detyrime të tatimit në të ardhurat personale si dhe kontribute 

të pensioneve, që i përkisnin pagave të muajit dhjetor, ato nuk ishin prezantuar 

në draft pasqyrat financiare. 

Veprimi i kërkuar  Zyra e financave, të ndërmarrë veprime korrigjuese në lidhje me prezantimin e 
plotë të detyrimeve tatimore për tatim në paga dhe kontribute të pensioneve, 
detyrime këto që i takojnë muajit dhjetor. 

Rezultati Pas ngritjes së çështjes nga ana jonë, në pasqyrat përfundimtare, ishin 
prezantuar detyrimet e tatimit në të ardhurat personale si dhe kontributet e 
pensioneve. 
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Shtojca I: Statusi i zbatimit të rekomandimeve të vitit(eve) 

paraprak(e) 

Raporti ynë i auditimit për PFV-të e vitit 2018 të KRU Drini i Bardhë sh.a ka rezultuar në 21 

rekomandime kryesore. KRU Drini Bardhë sh.a kishte përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet 

mënyra se si do t’i zbatonin rekomandimet e marra.  

Kompania ka ndërmarrë veprime për t’i adresuar çështjet e ngritura, megjithëse ende mbetet sfidë 

zbatimi i plotë i tyre. 

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2019, 12 rekomandime janë zbatuar; pesë ishin në proces  

dhe katër nuk janë adresuar ende. Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën 

se si janë trajtuar ato, shihni në Tabelën 1 (ose Tabelën e rekomandimeve).  
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Tabela 1 Përmbledhja e rekomandimeve për vitin 2018 dhe vitin 2019 

Nr. Fusha e 
Auditimit 

Rekomandimet e vitit 2018 Veprimet e ndërmarra  Statusi 

1 PFV Kryesuesi i Bordit të sigurojë që janë 
marrë veprimet e menjëhershme për 
të siguruar evidenca të mjaftueshme 
dhe të përshtatshme për zërat për të 
cilat ndërmarrja nuk posedon dëshmi 
dhe të sigurojë që janë korrigjuar 
gabimet e identifikuara në pasqyrën e 
pozitës financiare në mënyrë që të 
hartohet një pasqyrë e saktë sipas 
kërkesave të standardeve. 

Kompania kishte 
siguruar dëshmi lidhur 
me përbërjen e zërave 
financiar. Mirëpo, gjatë 
auditimit janë 
identifikuar gabime 
materiale të cilat ishin 
të përhapura në tërë 
pasqyrat financiare. 

 

Pjesërisht i 
zbatuar. 

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

Kompania kishte 
siguruar dëshmitë për 
vlerën e tokës dhe 
ndërtesave. Mirëpo, 
gjatë testimit të aseteve 
janë identifikuar 
mangësi. 

Pjesërisht i 
zbatuar. 

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

Kompania ka formuar 
një komision për 
identifikimin e 
konsumatorëve borxhet 
e të cilëve janë njohur si 
borxhe të këqija. 
Komisioni ka hartuar 
një raport me emrat e 
konsumatorëve dhe 
vlerat e tyre. Ne, po 
ashtu kemi analizuar 
kartelat analitike të 
këtyre konsumatorëve . 

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

Testime tona tregojnë 
se ekzistojnë  
mospërputhje në mes të 
shënimeve kontabël me 
gjendjen e llogarive 
tatimore në 
Administratën 
Tatimore. 

I Pa 
zbatuar. 

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

Kompania kishte 
formuar komision për 
sigurimin e evidencave 
lidhur me obligimet e 
pagave ndaj 
punëtorëve. Megjithatë 
testimet tona nga 26 
raste të testuara, 
tregojnë se për tri raste 
dëshmitë nuk ishin të 
plota ndërsa në shtatë 
raste tjera kishte 
diferenca. 

Pjesërisht i 
zbatuar. 

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

Kompania ka siguruar 
dëshmitë të cilat 
dëshmojnë burimin e 
financimit të aseteve. 
Megjithatë, prezantimi 
i të hyrave të shtyra dhe 
rrjedhimisht të hyrave 
nga grantet të 
prezantuara në PFV 
nuk ishte i saktë. 

Pjesërisht i 
zbatuar. 

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

Kompania ka siguruar 
evidenca lidhur me 
kapitalin dhe fitimet e  
mbajtura. Mirëpo , 
“rezervat tjera” i kishte 
zvogëluar me qellim të 
barazimit të aktives me 
pasiven. 

Pjesërisht i 
zbatuar. 

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

Kompania ka 
prezantuar 
informacione të 
periudhave 
paraardhëse. 

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

Si rrjedhojë e gabimeve 
të identifikuara tek 
zërat kontabël, të 
arkëtueshmet, 
zhvlerësimi, zëra që 
kanë ndikim në 
rrjedhën e parasë si dhe 
tek aktivitetet operative 
nuk ishin deklaruar 
13,662€, vijmë në 
përfundim se rrjedha e 
parasë nuk prezanton 
një informacion të 
saktë. 

I pa 
zbatuar. 

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

Kompania ka 
prezantuar shënimet 
shpjeguese për 
shumicën e zërave 
financiar. Megjithatë 
gjatë trajtimit të tyre, 
janë identifikuar 
mangësi të shumta. 

I pa 
zbatuar. 

11 Llogaritë e 
arkëtuesh
me 

Kryesuesi i Bordit duhet të nxjerrë 
rregullore për menaxhimin e 
llogarive të arkëtueshme, duke 
përcaktuar procedura dhe kontrolle 
të qarta dhe kjo të jetë në harmoni me 
standardet dhe rregullat në fuqi 

Kompania ka hartuar 
dhe aprovuar 
rregulloren për 
menaxhimin e llogarive 
të arkëtueshme. 

I zbatuar. 
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12 Të hyrat Kryesuesi i Bordit të sigurojë se 
përcaktimi i tarifave të ujitjes për 
shërbimet që i ofron, të jetë i bazuar 
në kritere të qarta për përcaktimin e 
tyre. Po ashtu, të sigurojë që brenda 
një afati sa më të shkurtër janë marrë 
masat e nevojshme përmirësuese për 
rastet kur çmimet e vendosura në 
kontrata nuk janë në përputhje me 
vendimet e BD, si dhe janë marrë 
veprime konkrete për kontratat e 
lidhura me operatorët pa u 
përcaktuar tarifat nga BD. 

KE përmes një email ka 
konfirmuar se fillimisht 
janë bërë disa analiza 
para përcaktimit të 
tarifave mirëpo, kjo 
nuk na është dëshmuar 
me ndonjë dëshmi se 
cilat kritere janë 
përdorur me rastin e 
përcaktimit të tarifave. 
Ndërsa sa i përket 
tarifave në kontrata 
krahasuar me vendimet 
e BD, gjatë testimit në 
një rast kemi hasur 
mospërputhje. Tutje, 
përmes testimit të 
mostrave është 
konfirmuar se ekziston  
një rast për të cilin BD 
nuk ka marrë vendim 
për përcaktim të 
tarifave. 

I pa 
zbatuar. 

13 Të hyrat 
dhe 
shpenzim
et 

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

Kompania ka hartuar 
dhe aprovuar 
rregulloren për të hyrat 
dhe rregulloren për 
shpenzime. 

I zbatuar 

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

Kompania ka formuar 
komisionin për 
konfirmimin e 
sipërfaqes së ujitjes. Ky 
komision ka hartuar 
dhe raportin për 
sipërfaqet e ujitura nga 
fermerët për të gjitha 
njësitë. 

I zbatuar 

15 Paga dhe 
meditje 

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

Kompania gjatë vitit 
2019 ka zhvilluar 
procedura të rekrutimit 
për punëtor sezonal 
sipas kërkesave ligjore. 
Nuk ka punësime te 
tjera. 

I zbatuar. 
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16 Auditimi i 
Brendshë
m 

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

Gjatë testimi të dosjes të 
një auditimi, të  
realizuar nga NJAB 
kemi vërejtur se NJAB 
ka hartuar plane dhe 
programe për 
angazhim. 

I zbatuar. 

17 Auditimi i 
Brendshë
m 

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

Testimet tona tregojnë 
se NJAB ka 
komunikuar rezultatet 
e auditimit tek palët e 
audituara duke ju 
dhënë mundësinë të 
pajtohen apo jo me të 
gjeturat si dhe për të 
ofruar dëshmi shtesë 
nëse posedojnë. 

I zbatuar. 

18 Auditimi i 
Brendshë
m 

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

Gjatë vitit 2019 NJAB ka 
hartuar raportin mbi 
implementimin e 
rekomandimeve të 
NJAB për gjysmën e 
parë të vitit 2019. 

I zbatuar. 

19 Auditimi i 
Brendshë
m 

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

Menaxhmenti i 
kompanisë me 
13.09.2019 ka hartuar 
planin e veprimi lidhur 
zbatimin e 
rekomandimeve të 
NjAB si dhe statusin e 
rekomandimeve . 

I zbatuar. 

20 Qeverisja 
e mirë 

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

Me datë 08.11.2019, BD 
kishte aprovuar planin 
për menaxhim të 
rreziqeve. 

I zbatuar. 
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21 Qeverisja 
e mirë 

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

Me kthimin e zyrtares 
së kontabilitetit nga 
pushimi i lehonisë , 
ishte bërë ndarja e 
detyrave në mes të 
ZKF-se dhe saj. 

I zbatuar. 

Nr. Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet e vitit 2019 

1 PFV Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që bëhen harmonizimet në mes të regjistrit të 

aseteve dhe shënimeve kontabël, në mënyrë që pasqyra e pozicionit financiar 

dhe shënimet shpjeguese, të prezantojnë informacione të plota dhe të sakta 

sipas kërkesave të standardeve të kontabilitetit. 

2 PFV  
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë veprime konkrete për korrigjimin 
e  regjistrit të aseteve në librat kontabël, në përputhje me standardet e 
kontabilitet.  

3 PFV Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që në një periudhë sa më të shkurtër të bëhet 
inicimi i një procesi të rivlerësimit të aseteve, në mënyrë që prezantimi i vlerës 
së tyre në vitet e ardhshme të jetë real dhe në përputhje me standardet e 
kontabilitetit. 

4 PFV Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë ndërmarrë veprime konkrete për 

mënjanimin e pengesave dhe funksionalizimin e aseteve jashtë përdorimit dhe 

të sigurojë trajtimin e duhur kontabël në pasqyra financiare. 

6 PFV Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të bëhet një rishikim i shpenzimeve të 
zhvlerësimit si dhe korrigjimin e gabimeve të identifikuara. Gjithashtu, të 
siguroj aplikimin e zhvlerësimit bazuar në kërkesat e standardeve. 

7 PFV Bordi i Drejtorëve të sigurojë, trajtimin e llogarive të arkëtueshme të 
grumbulluara vite me radhë dhe trajtimi i borxheve të këqija të bëhet në 
harmoni me kërkesat e rregullores për menaxhimin e të arkëtueshmeve. 

8 PFV Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë veprime korrigjuese lidhur me  
asetet të cilat janë përfituar nga grantet, për të siguruar vlerë të saktë të hyrave 
të shtyra dhe të hyrave nga grantet. 

9 PFV Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë veprimet për të siguruar evidencat 
e sakta lidhur me obligimet e pagave ndaj punëtorëve si dhe prezantimin e 
saktë të tyre në pasqyrat financiare. 

10 PFV  Bordi i Drejtorëve të sigurojë, deklarimin e tatimit mbi të ardhurat personale, 
kontributet pensionale për të punësuarit si dhe prezantimin e tyre në pasqyrën 
e pozitës financiare. 
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11 PFV  Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë veprimet korrigjuese që të dhënat 
kontabël dhe shumat e prezantuara në pasqyrën e pozicionit financiar, të jenë 
në harmoni me gjendjen e llogarive tatimore në Administratën Tatimore. 

12 PFV  Bordi i Drejtorëve të sigurojë, një analizë gjithëpërfshirëse të zërit “Rezervat 
tjera” dhe të siguroj informacionet përkatëse lidhur me zvogëlimin e shumës 
se këtij zëri, krahasuar me vitin paraprak për të pasur një pamje të drejtë dhe 
të vërtetë të tyre. 

13 PFV  Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë vendosur procese efektive për të 
konfirmuar që janë bërë korrigjimet e gabimeve të identifikuara tek rrjedha e 
parasë dhe pasqyra e ndryshimeve në ekuitet për të siguruar një pamje të drejtë 
dhe të vërtetë të tyre. 

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

15 PFV  Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që gabimet materiale të zbuluara e që i përkasin 
periudhave paraardhëse, të korrigjohen në informacionin krahasues të 
paraqitura në pasqyrat financiare për periudhat e mëpasshme. 

16 Llogaritë e 
arkëtuesh
me 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që me rastin e hartimit të PVF-ve zërat financiar 
të prezantojnë vlerë të saktë financiare. Po ashtu, të siguroj që të behet 
harmonizimi i shënimeve kontabël me llogaritë e klientëve. 

17 Të hyrat Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë marrë veprimet e nevojshme korrigjuese 
për të hyrat që janë njohur në momentin e nënshkrimit të kontratave, në 
mënyrë që informacioni i të hyrave dhe llogarive të arkëtueshme të jetë i saktë. 
Po ashtu, të sigurojë që të hyrat të njihen vetëm atëherë kur konsumatorët 
marrin shërbimet e ofruara dhe plotësohen kriteret e standardit për njohje të 
tyre. 

18 Të hyrat Bordi i Drejtorëve të sigurojë se përcaktimi i tarifave të ujitjes për shërbimet që 
i ofron, të jetë i bazuar në kritere të qarta për përcaktimin e tyre. Po ashtu, të 
sigurojë që brenda një afati sa më të shkurtër janë marrë masat e nevojshme 
përmirësuese për rastet kur çmimet e vendosura në kontrata nuk janë në 
përputhje me vendimet e BD, si dhe janë marrë veprime konkrete për kontratat 
e lidhura me operatorët pa u përcaktuar tarifat nga BD. 

19 Të hyrat Bordi i Drejtorëve të sigurojë që, të merren masa ndaj klientëve të cilët nuk i 
përgjigjen kërkesave për pagesë, të dërgoj vërejtjet dhe në rastet kur 
konsumatorët nuk i përgjigjen vërejtjeve të aplikohen masat ndëshkuese të 
përcaktuara në kontratë. 

20 Paga dhe 
mëditje 

Bordi i Drejtorëve, të sigurojë që Burimet njerëzore, i kanë kryer harmonizimet 
e kontratave të punonjësve sipas kërkesave të rregulloreve për organizim të 
brendshëm dhe për paga, në mënyrë që të eliminojë trajtimi i pa barabartë i 
punonjësve në pozita dhe përgjegjësi të njëjta. 

21 Shpenzim
et 

Bordi i Drejtorëve, të sigurojë që Zyra e financave i përfshijnë të gjitha 
shpenzimet e ndodhura gjatë vitit fiskal, në shumat kontabël dhe shumat në 
pasqyrat financiare, në mënyrë që eliminohen nënvlerësimet/ mbivlerësimet e 
rezultatit financiar. 
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Shtojca II: Letër konfirmimi 
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Shtojca III: Pasqyrat Financiare Vjetore të Audituara  

 

 






















































