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1 RAPORTI I AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM 

Për: Komisionin Komunal të Aksionarëve,   

        Bordin e Drejtorëve të KRM Unitetit z. Alajdin Avdullahi, 

        Kryeshefin Ekzekutiv z. Gazmend Morina, 

        U.d. Zyrtarin Kryesor të Financave dhe Thesarit z. Agim Hasani. 

Adresa: Vëllezërit Dragaj p.n. 

1.1 Opinioni i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të 

Kompanisë Rajonale të Mbeturinave Uniteti sh.a Mitrovicë 

Ne ishim angazhuar në auditimin e Pasqyrave Financiare Vjetore (PFV) për vitin 2019 të Kompanisë 

Rajonale të Mbeturinave Uniteti sh.a Mitrovicë (me tutje: Kompania), të cilat përfshijnë pasqyrën e 

pozitës financiare, pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse, pasqyrën e rrjedhës së parasë së 

gatshme, pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet dhe shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare, 

përfshirë përmbledhjen e politikave të rëndësishme kontabël.   

Mohim i opinionit  

Ne nuk shprehim opinion për Pasqyrat Financiare Vjetore. Për shkak të rëndësisë së çështjeve të 

përshkruara në paragrafin “Baza për mohim të opinionit”, ne nuk ishim në gjendje të sigurojmë 

dëshmitë e nevojshme të auditimit për të krijuar një bazë për opinion të auditimit për këto Pasqyra 

Financiare.  

Baza për mohim të opinionit 

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

1. Sipas SNK 16, rivlerësimet e pasurive duhet të bëhen në mënyrë të rregullt çdo tri deri në 

pesë vite, 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. 

Vlera e pasurive jo qarkulluese të prezantuara në PFV prona, pajisjet dhe impiantet ishte 

1,553,444€ për të cilat kompania, në mungesë të mjeteve monetare, nuk kishte bërë 

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

kjo vlerë është e saktë, apo e mbi/nënvlerësuar. 

2. Sipas SNK 16, kosto e një zëri të aktiveve afatgjata materiale (toka, ndërtesa, makineri e 

pajisje) do të njihet si aktiv nëse dhe vetëm nëse: është e mundshme që përfitimet ekonomike 

në të ardhmen që i atribuohen atij aktivi do të rrjedhin tek njësia ekonomike dhe kosto e 

aktivit mund të matet me besueshmëri.  
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Kompania kishte regjistruar pasuritë nën 1,000€ (kompjuter, lloptop, mobilje etj) në registrin 

e pasurive jashtë bilancorë i cili mbahet për nevoja të kompanisë për ngarkim dhe shkarkim 

të punonjësve, mirëpo nuk ishin prezantuar në PFV rrjedhimisht ne nuk ishim në gjendje ta 

vlerësojmë vlerën neto në libra të këtyre pasurive. Kjo ndikon edhe në nën vlerësimin e 

shpenzimeve të zhvlerësimit si dhe në prezantim jo të saktë të pasurive. Sipas zyrtarëve të 

kompanisë, kjo ka ndodhur për shkak se pasuritë nën 1,000€ i kishte njohur direkt si 

shpenzim e jo si pasuri. 

3. Sipas SNK 16, vlera kontabël (neto) është shuma me të cilën njihet një aktiv pasi është zbritur 

çdo amortizim i akumuluar dhe humbje e akumuluar nga zhvlerësimi si dhe shuma e 

amortizueshme e një aktivi do të shpërndahet mbi baza sistematike gjatë jetës së tij të 

dobishme.  

Kompania tek pozicioni prona, pajisjet dhe impiantet në PFV kishte prezantuar 1,553,444€. 

Nga analizat tona ka rezultuar që ky pozicion ishte mbivlerësuar pasi që ishte prezantuar 

230,953€, ndërsa sipas auditimit kjo vlerë duhej të ishte 84,287€ duke shkaktuar diferencë 

prej 146,666€.  

Po ashtu, Kompania në PFV kishte prezantuar shpenzime të zhvlerësimit 63,495€, mirëpo 

kjo vlerë sipas auditimit do duhej të ishte 46,500€, dhe si rrjedhojë kompania kishte 

mbivlerësuar zhvlerësimin për pasuritë në vlerë 16,995€.  

Kjo pasi që kompania kishte kalkuluar zhvlerësimin për pasuritë të cilat vlerën neto në libra 

do të duhej ta kishin zero.  

4. Sipas Ligjit nr. 06/L- 032 për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim, neni 12, shoqëritë 

tregtare të paktën një herë në vit duhet të verifikojnë ekzistencën dhe vlerësimin e pasurive, 

detyrimeve dhe kapitalit, nëpërmjet inventarizimit të këtyre elementeve zërave dhe 

dëshmive të tyre mbështetëse. Rezultatet nga raporti i inventarizimit duhet të barazohen me 

librat kontabël.  

Kompania në fund të vitit kishte bërë numërimin e stoqeve dhe kishte hartuar raportin për 

inventarizimin e stoqeve, mirëpo nuk ishte përpiluar ndonjë raport përmes të cilit do të 

verifikoheshin të gjitha pasuritë jo qarkulluese të kompanisë. Kjo ka ndodhur nga pa 

përgjegjësia profesionale e komisionit për përpilimin e raportit të përgjithshëm për pasuritë 

e kompanisë.  

5. Neni 3 i Kodit të Sjelljes dhe Etikës të kompanisë thekson se, çdo punëtor i kompanisë 

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

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

paligjshëm.  

Kompania në pasqyrën e pozitës financiare tek pasuritë e tjera afatshkurtra kishte 

prezantuar 113,035€, prej tyre 107,378€ (akontacione) të cilat prezantojnë mjete të dhëna ndaj 

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

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

formë avanci me qëllim të kthimit apo zbatimit në pagat e ardhshme të punonjësve. 
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6. Sipas Ligjit nr. 06/L-032 për kontabilitet raportim financiar dhe auditim neni 11.4 libri 

kryesor është regjistër kronologjik kontabël i cili përdoret për të mbajtur gjurmët e 

transaksioneve financiare. Transaksionet kategorizohen dhe përmblidhen në llogaritë e 

Librit Kryesor. Llogaria është regjistër i veçantë për secilin lloj të pasurive, detyrimeve, 

kapitalit, të ardhurave dhe shpenzimeve dhe zërave jashtë bilancit të gjendjes. Llogaritë e 

librit kryesor përfshijnë të gjitha llogaritë e planit kontabël të njësisë ekonomike.  

Kompania në shënimet kontabël kishte regjistruar transaksione në llogarinë ‘rregullimet nga 

vitet paraprake’, e cila kishte saldo fillestare debitorë në vlerë 43,882€. Gjatë vitit 2019 kishte 

bërë rregullime në debi në vlerë 68,765€, ndërsa në kredi 31,275€ që në fund të vitit saldo e 

mbetur ishte debitore në vlerë prej 37,490€. Nga kjo llogari gjatë vitit ishin bërë korrigjime 

për: llogaritë e arkëtueshme, llogaritë e pagueshme, obligimi për tatimin në paga dhe stoqet. 

Kjo llogari nuk ishte e përfshirë në librin kryesor gjatë përgatitjes së PFV (ishte llogari jashtë 

bilancore) për vitin aktual, edhe përkundër analizave tona ne nuk ishim në gjendje të marrim 

siguri për këtë llogari. Kjo ka ndodhur si rezultat i korrigjimeve të pabazuara nga kompania. 

7. Sipas SNK 1, pasqyrat financiare duhet të përgatiten sipas parimit akrual të kontabilitetit. 

Sipas këtij parimi transaksionet dhe ngjarjet ekonomike njihen në momentin kur ato të 

ndodhin (e jo në momentin kur të pranohen apo paguhen paratë), si dhe prezantohen në 

pasqyrat financiare të periudhës së cilës ato i përkasin. 

Kompania në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse kishte prezantuar të hyra në vlerë 

1,678,817€ duke i mbivlerësuar ato për 45,700€. Kjo pasi që fatura e cila ishte lëshuar më 

01/05/2019 për ekonomitë familjare për Komunën e Vushtrrisë i përkiste shërbimeve të 

kryera në muajin dhjetor 2018. Pra, të hyrat e realizuara për shërbimin e dhënë në vitin e 

kaluar janë njohur si të hyra të këtij viti. Ky gabim ka ndikuar edhe tek llogaritë e 

arkëtueshme. Sipas zyrtarëve të kompanisë mos faturimi në periudhën përkatëse ka 

ndodhur për shkak të ndryshimit të stafit. 

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

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

mënyrë sistematike.  

Kompania në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse tek të ardhurat tjera kishte 

prezantuar 305,217€ (41,157€ grant qeveritar dhe 264,060€ të hyrat nga subvencionet), ndërsa 

në pasqyrën e pozitës financiare tek detyrimet e tjera afatshkurtra ndër të tjera është 

prezantuar edhe të hyrat e shtyra (grantet) në fund të vitit në vlerë 128,589€. Kompania nuk 

posedon marrëveshje apo ndonjë dokument i cili dëshmon që këto pasuri janë përfituar nga 

granti qeveritar. Për më tepër, për të hyrat nga granti dhe të hyrat e shtyra nuk mund të 

vërtetohet saktësia e prezantuar në PFV për shkak të mungesës së dëshmive lidhur me 

vlerën e tyre në momentin e përfitimit apo ndodhjes. 

9. Sipas Ligjit nr. 06/L-032 për kontabilitet raportim financiar dhe auditim, neni 11.5, 

dokumentacioni përkatës për librin kryesor përbëhet nga: dokumentacioni mbështetës që 

ofron dëshmi për regjistrat e kontabilitetit që transaksionet janë legjitime, në formë 

elektronike apo në kopje fizike si dhe sipas parimit akrual të kontabilitetit transaksionet dhe 

ngjarjet ekonomike njihen në momentin kur ato të ndodhin (e jo në momentin kur të 
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pranohen apo paguhen paratë), si dhe prezantohen në pasqyrat financiare të periudhës së 

cilës ato i përkasin. 

Kompanisë nga xhirollogaria bankare i janë tërhequr, nga përmbaruesi privat, shuma në 

vlerë prej 18,570€ për borxhin ndaj Operatorit Ekonomik (OE) për vitet 2014 dhe 2015, 

mirëpo ky borxh ishte bërë pa mbulesë dhe nuk paraqet vlerën e vërtet pasi që, sipas 

shënimeve kontabël të kompanisë (kartelës së furnitorit/llogarisë së pagueshme), borxhi i 

kompanisë ndaj OE ishte vetëm 3,150€. Nga kjo rezulton që kompania ka paguar 15,420€ më 

shumë sesa që kishte borxhe ndaj operatorit në vitin 2015. Kjo ka ndodhur pasi që kompania 

kishte nënshkruar marrëveshje me OE duke njohur borxhin edhe përkundër faktit që për 

borxhin në fjalë nuk kishte dëshmi bindëse përmes të cilave do të vërtetohet që kompania i 

detyrohet OE për punët/shërbimet e kryera. 

10. Sipas Ligjit nr. 05/L-029 për tatimin në të ardhurat e korporatave neni 12, shpenzimet e 

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

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

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

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

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

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

të aplikueshëm për të maksimizuar mbledhjen e borxhit.  

Kompania për vitin 2019 nuk kishte bërë lejimet për provizionimin e borxheve të këqija, 

mirëpo gjatë vitit provizionimet i kishte debituar duke i zvogëluar për 33,851€, ndërsa si 

kundër llogari ishin kredituar llogaritë e arkëtueshme. Ky korrigjim është bërë sipas 

marrëveshjes së mirëkuptimit për barazim të obligimeve financiare dhe pagesave për 

mbeturina në mes Unitetit dhe Komunës së Vushtrrisë1. Sipas marrëveshjes neni 3 Komuna 

e Vushtrrisë merr përsipër kryerjen e pagesës në llogari të Unitetit shumën prej 8,060€, 

ndërsa nga shënimet kontabël ishin fshirë 25,791€ më shumë. Megjithatë, nuk na janë ofruar 

dëshmi të mjaftueshme të cilat e arsyetojnë shlyerjen e kësaj llogarie dhe për shkak të këtij 

efekti ne nuk jemi në gjendje të marrim siguri për saktësinë e këtyre vlerave të prezantuara 

në PFV. 

11. Sipas SNK 1, pasqyrat financiare duhet të përgatiten sipas parimit akrual. Sipas këtij parimi, 

të hyrat e shtyra janë të hyra të arkëtuara në avancë, dhe paraqesin detyrime që ka 

ndërmarrja për të kryer shërbimet në të ardhmen, për shkak të shumave monetare të 

arkëtuara paraprakisht prej ndërmarrjes. Kështu që, në momentin e marrjes së këtyre 

mjeteve monetare, duke zbatuar parimin e përputhjes së të ardhurave me shpenzimet e 

kryera për to, ndërmarrja nuk i njeh këto arkëtime si të hyra, pasi shpenzimet për to ende 

nuk janë kryer. Pra shtynë njohjen e këtyre të hyrave dhe si pasojë ato do të njihen si 

detyrime. Kompania arkëtimet në avancë nga klientët e saj (që kishin parapaguar për 

shërbimet e mbeturinave) në shumën 26,069€, nuk i ka njohur si të hyra të shtyra-detyrime, 

                                                      
1Marrëveshje e mirëkuptimit me nr. protokolli 1405/19 e datës 16.12.2019.  
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por këtë shumë e kishte zbritur nga llogaritë e arkëtueshme. Veprimet e tilla kanë ndodhur 

për shkak të pakujdesisë për trajtimin e çështjeve në përputhje me standardet e kontabilitetit. 

12. Kompania në pasqyrën e pozitës financiare tek detyrimet afatshkurtra kishte prezantuar 

2,219,487€, në kuadër të të cilit janë përfshirë lloje të ndryshme të detyrimeve, për të cilat 

janë identifikuar parregullsitë në vijim:  

- 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 bilanc ajo prezantohet në seksionin e detyrimeve afatshkurtra. 

Kompania detyrimet për TVSH i kishte prezantuar 796,928€. Mirëpo, analizat tona të 

bëra bazuar në deklaratat tatimore, Gjendjen e përgjithshme të deklarimeve e 

transaksioneve tjera të tatimpaguesit dhe nga letër konfirmimi i pranuar nga 

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK), konfirmohet se Kompania është kreditore ndaj 

ATK-së për 949,947€, për këtë llogari tatimore. Diferenca ndërmjet shumës së prezantuar 

në pasqyrën e pozitës financiare dhe detyrimit të konfirmuar, në shumën prej 153,019€, 

është shuma për të cilën janë nënvlerësuar detyrimet afatshkurtra. Kjo pasi që kompania 

nuk i kishte prezantuar interesin dhe ndëshkimet. 

- Sipas Ligjit nr. 05/L-028 për tatimin në të ardhurat personale, neni 38.1 theksohet se secili 

punëdhënës është përgjegjës të mbajë në burim tatimin nga pagat e tatueshme të paguara 

të punëtorëve të tij, si dhe neni 6.3 i Ligji nr. 04/L-101 për Fondet Pensionale të Kosovës, 

thekson se punëdhënësi zbret kontributin pensional të punonjësve nga rrogat e 

punonjësve dhe e bartë në llogarinë e posaçme të fondit bashkë me kontributin e 

punëdhënësit në afatin e duhur në përputhje me rregullat që do të nxirren në mënyrën 

që e cakton ATK.  

Kompania, tek obligimet afatshkurtra kishte prezantuar obligimet për tatimin e mbajtur 

në burim në paga 383,037€ dhe 884,560€ për dhe kontributet pensionale të punonjësve. 

Mirëpo, analizat tona të bëra bazuar në deklaratat tatimore, gjendjen e përgjithshme të 

deklarimeve e transaksioneve tjera të tatimpaguesit dhe nga letër konfirmimi i pranuar 

nga ATK, konfirmohet se Kompania është kreditore ndaj ATK-së për 1,920,494€, për këtë 

llogari tatimore. Diferenca ndërmjet shumës së prezantuar në pasqyrën e pozitës 

financiare dhe detyrimit të konfirmuar, në shumën prej 652,897€, është shuma për të 

cilën janë nënvlerësuar detyrimet afatshkurtra. Kjo pasi që kompania nuk i kishte 

prezantuar interesin dhe ndëshkimet. 

- Tatimi mbi të ardhurat (fitimin) e biznesit përfaqëson shumat, që i paguajnë në mënyrë 

të pakthyeshme buxhetit të shtetit njësitë ekonomike, në raport me fitimin apo të 

ardhurat e realizuara prej tyre.  

Kompania sipas shënimeve kontabël nuk kishte prezantuar detyrimet për Tatimin në 

Fitim, mirëpo bazuar në gjendjen e përgjithshme të deklarimeve dhe transaksioneve tjera 

të tatimpaguesit dhe nga letër konfirmimi i pranuar nga ATK, detyrimi për këtë llogari 

tatimore është 114,855€ duke i përfshirë interesin dhe ndëshkimet. 

13. Sipas SNK 1, një paketë e plotë e pasqyrave financiare duhet të përmbajë edhe një pasqyrë 

të ndryshimeve në ekuitetin neto për periudhën.  
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Kompania kishte hartuar pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet, mirëpo për shkak të çështjeve 

të ngritura në lidhje me të hyrat, të hyrat nga grantet dhe shpenzimet e zhvlerësimit që kanë 

ndikim në rezultatin financiar në pasqyrën e të ardhurave, humbja e periudhës e bartur në 

këtë pasqyrë nuk është e saktë. 

14. Sipas SNK 7, pasqyra e rrjedhës së parasë raporton lëvizjen e parasë gjatë periudhës duke i 

klasifikuar në aktivitete operative, investuese dhe financuese.  

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operative dhe financuese nuk paraqesin pamje të drejtë. 

Kompania kishte hartuar pasqyrën e rrjedhës së parasë, mirëpo bazuar në çështjet e ngritura 

më sipër për zërat kontabël, llogaritë e arkëtueshme, tatimet e pagueshme, zhvlerësimi, 

llogaritë e pagueshme zëra këta që kanë ndikim (mbivlerësimi apo nënvlerësimi i tyre) në 

rrjedhën e parasë nga aktivitetet operative, gjithashtu aktiviteti investues ishte nënvlerësuar 

për 57,372€ shumë kjo që ishte shpenzuar për blerjen e pasurive që kompania e kishte 

prezantuar tek aktiviteti operativ. Si rrjedhojë vijmë në përfundim se rrjedha e parasë nuk 

prezanton një informacion të saktë. 

15. Sipas SNK 1, shënimet shpjeguese duhet të paraqiten në mënyrë sistematike, për sa kohë që 

kjo është e mundur. Çdo zë duhet të referohet në mënyrë të kryqëzuar në pasqyrën e pozitës 

financiar, në pasqyrën e të ardhurave, në pasqyrën e ndryshimeve në ekuitetin neto dhe në 

pasqyrën e rrjedhës së parasë:  

- Sipas SNK 20, për grantet qeveritare, duhet të jepen informacione shpjeguese 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. 

Kompania tek Detyrimet e tjera afatshkurtra, ndër të tjera kishte prezantuar edhe të hyrat 

e shtyra (grantet) në vlerë 128,589€, për të cilat nuk ishte dhënë asnjë informacion në 

lidhje me politikat e zbatuara kontabël, natyrën dhe madhësinë e granteve, dhe nëse këto 

grante kanë kushte specifike që të plotësohen. 

- Shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare, prezantojnë informacionet shtesë në 

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

elementeve të bilancit dhe pasqyrës së të ardhurave. Ato zakonisht përmbajnë 

informacion edhe për politikat kontabël të përdorura nga njësia ekonomike për hartimin 

e pasqyrave financiare. 

Informacioni i dhënë nga Kompania në shënimet shpjeguese është i mangët për politikën 

kontabël të matjes së stoqeve, vlerën kontabël të stoqeve sipas klasifikimeve më të 

përshtatshme, si dhe vlerën e stoqeve të njohura si shpenzime të periudhës kontabël, 

politikat kontabël të matjes së klasës së pasurive (prona, impiante dhe pajisjet) dhe 

provizionimin e llogarive të arkëtueshme. 

Për më tepër, tek detyrimet e tjera afatshkurtra nuk janë dhënë sqarimet e nevojshme për 

obligimet e mbetura, shpenzimet e pagave, si dhe provizioni për borxhet e këqija nuk 

ishte shpalosur në detaje por vetëm i ishte zbritur llogarive të arkëtueshme të 

prezantuara në pasqyrën e të ardhurave. 
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Gjithashtu, kompania i kishte shpalosur disa të dhëna për të gjeturat e lartë përmendura, 

por të njëjtat nuk paraqesin një pamje të drejtë. 

16. SNK 8, kërkohet që ndryshimet kontabël dhe korrigjimet e gabimeve të periudhave 

paraardhëse të kontabilizohen retrospektivisht. 

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

ishin korrigjuar me një ri-deklarim 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 PVF-të e vitit paraprak i cili shërben si vit krahasues 

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

Kompanisë për përdoruesit e pasqyrave dhe i bën të pa krahasueshme rezultatet financiare 

në mes të viteve. 

 

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 

Kompanisë.  

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve  

Përgjegjësia jonë është që të kryejmë auditimin e Kompanisë, në përputhje me Standardet 

Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit dhe të shprehim një Opinion të Auditimit. 

Sidoqoftë, për shkak të çështjeve të përshkruar në paragrafin e raportit “Baza për mohim të Opinionit”, 

ne nuk ishim në gjendje të siguronim dëshmitë të mjaftueshme dhe të duhura të auditimit për të 

ofruar bazën për opinion të auditimit për këto pasqyra financiare.  

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 të Kompanisë 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 tabelën nr. 1. 

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

gjatë zhvillimit të procesit të auditimit. 

2.1 Rekomandimet për opinionin 

Rekomandimi B1 2 Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se rivlerësimi i pasurisë jo qarkulluese 

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

kompanisë të paraqitet drejtë dhe në përputhje me SNK 16. 

Rekomandimi A1 Bordi i drejtorëve duhet të siguroj që të gjitha pasuritë të cilat janë të përdorura 

nga kompania të jenë të regjistruara në shënimet kontabël si dhe janë të 

prezantuara saktë në PFV. 

Rekomandimi B2 Bordi i drejtorëve të sigurojë një rishikim gjithëpërfshirës të regjistrit të pasurive, 

dhe se janë marrë veprime konkrete përmirësuese në përputhje me standardet e 

kontabilitetit që vetëm pasuritë të cilat përdoren nga ndërmarrja dhe kanë vlerë 

të zhvlerësohen. 

                                                      
2 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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Rekomandimi A2 Bordi i drejtorëve të sigurojë që kur të bëhet inventarizimi i pasurisë të jenë të 

përfshira të gjitha pasuritë e kompanisë dhe të njëjtat të jenë të harmonizuara me 

shënimet e kontabilitetit dhe po ashtu të prezantohen saktë në PFV. 

Rekomandimi C1 Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë që avanset/akontacionet e dhëna ndaj 

punëtorëve janë duke u arkëtuar në mënyrë të programuar dhe të mbyllet kjo 

llogari duke ju kthyer sa më parë Kompanisë mjetet e saj. 

Rekomandimi A3 Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë që janë bërë të gjitha korrigjimet e nevojshme 

që të gjitha llogaritë të jenë pjesë përbërëse e librit kryesor dhe të njëjtat të jenë 

të prezantuara në PFV. 

Rekomandimi A4 Bordi i drejtorëve duhet të siguroj që njohja dhe raportimi i të hyrave bëhet sipas 

parimit akrual në momentin e ndodhjes dhe jo kur pranohet paraja. 

Rekomandimi B3 Bordi i drejtorëve duhet të siguroj që në PFV prezantohen vlerat e llogarive duke 

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

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

për tu njohur si pasuri siç parashihet me SNK. 

Rekomandimi A5 Bordi i drejtorëve duhet të sigurohet që janë ndërmarrë të gjitha veprimet e 

nevojshme dhe se pagesat e bëra për borxhet ndaj OE janë për shërbimet e 

kryera, në të kundërtën të kërkojë kthimin e mjeteve në llogarinë e kompanisë. 

Rekomandimi B4 Bordi i drejtorëve duhet të siguroj që shlyerja e llogarive të arkëtueshme bëhet 

vetëm atëherë kur ekzistojnë dokumente relevante dhe regjistrimet janë bërë në 

bazë të SNK. 

Rekomandimi A6  Bordi i drejtorëve të sigurojë që zyrtarët financiar, regjistrimin e veprimeve që 

japin efekt në disa periudha kontabël, ta bëjnë duke u bazuar në parimin akrual 

duke siguruar që të hyrat e shtyra ekonomikisht maturohen (realizohen) edhe 

në periudhat e ardhshme kontabël. Paratë e pranuara në avancë njihen si 

detyrime ndaj klientëve, përkatësisht të hyra të shtyra.  

Rekomandimi B5 Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë veprimet korrigjuese që të 

dhënat kontabël të jenë në harmoni me gjendjen e borxheve në ATK dhe gjendjen 

e obligimeve tjera. 

Rekomandimi B6 Bordi i drejtorëve të sigurojë se janë bërë korrigjimet e gabimeve të identifikuara 

të cilat kanë ndikim tek pasqyra e ndryshimeve në ekuitet, për të prezantuar një 

pamje të drejtë dhe të vërtetë të tyre. 
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Rekomandimi B7 Bordi i drejtorëve të sigurojë se janë bërë korrigjimet e gabimeve të identifikuara 

të cilat kanë ndikim tek pasqyra e rrjedhës së parasë për të siguruar një pamje të 

drejtë dhe të vërtetë. 

Rekomandimi B8 Bordi i drejtorëve të sigurojë që shënimet shpjeguese, 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 A7 Bordi i drejtorëve të sigurojë që gabimet materiale të zbuluara që i përkasin 

periudhave paraardhëse, të korrigjohen dhe të reflektohen në kolonën e vitit 

paraardhës të pasqyrave financiare të vitit raportues dhe gjithashtu të shpalosen 

në shënimet shpjeguese arsyet dhe efektet e korrigjimit. 

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

Pasuritë afatshkurtra  

Vlera neto e zërit financiar të pasurive afatshkurtra e prezantuar në pasqyrën e pozitës financiare 

ishte 3,288,061€. Në këtë pjesë janë prezantuar paraja dhe ekuivalentët e parasë 123,322€, llogaritë e 

arkëtueshme tregtare dhe të tjera 3,036,452€, stoqet 15,939€, si dhe pasuritë e tjera afatshkurtra 

113,035€. Kemi testuar 100 mostra për testim substancial në vlerë të përbashkët 350,583€ për llogaritë 

e arkëtueshme tregtare, ndërsa për paranë e gatshme, stoqet dhe parapagimet kemi bërë testime 

substanciale analitike për të vërtetuar saktësinë e prezantimit të tyre në PFV.  

Çështja B9 - Mos identifikimi i konsumatorëve të cilët kanë paguar obligimet e tyre  

Kriteri Çdo e hyrë duhet të jetë e njohur se nga cili klient, për cilin shërbim dhe për cilën 

periudhë e ka bërë pagesën që t’i zbritet borxhi në kartelën e tij individuale. 

Gjetja Arkëtimet në shumën prej 4,059€ nuk u janë zbritur konsumatorëve përkatës për 

obligimet e paguara ndaj kompanisë, por këto mjete ishin regjistruar në zërin 

kontabël me përshkrimin “Blerësit e pa identifikuar”. Sipas zyrtarëve të 

kompanisë, kjo ka ndodhur si pasojë e vështirësive në identifikimin e 

konsumatorëve me rastin e shkarkimit të pagesave nga llogaria bankare. 

Ndikimi  Mos identifikimi i klientëve të cilët kanë paguar dhe mos zbritja e obligimeve të 

tyre bënë që kompanisë t’i mbeten llogari të hapura në fund të vitit dhe po ashtu 

llogaritë e obligimeve të konsumatorëve që kanë paguar të jenë të mbivlerësuara. 

Rekomandimi B9  Bordi i drejtorëve të sigurojë që janë marrë veprimet e menjëhershme për të 

identifikuar konsumatorët, mjetet monetare të të cilëve janë grumbulluar në 

llogarinë “blerës të pa identifikuar” dhe se u janë zbritur borxhet përkatëse për 

shumat e paguara. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 

Detyrimet afatshkurtra 

Vlera neto e zërit financiar të detyrimeve afatshkurtra e prezantuar në pasqyrën e pozitës financiare 

ishte 2,554,406€. Në këtë pjesë janë prezantuar llogaritë e pagueshme tregtare dhe të tjera 334,919€ 

dhe detyrimet e tjera afatshkurtra 2,219,486€. Ne kemi testuar 15 mostra për testim substancial në 

vlerë të përbashkët 268,533€. 
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Çështja A8 - Nënvlerësimi i llogarive të pagueshme 

Kriteri SNK 1, thekson se të pagueshmet tregtare dhe të pagueshmet tjera njihen në 

vlerën reale. Llogaritë e pagueshme tregtare janë detyrime që krijohen gjatë 

kryerjes së aktiviteteve kryesore të njësisë ekonomike. Ato krijohen si pasojë e 

blerjes së mallrave apo shërbimeve me pagesë të mëvonshme. 

Gjetja Kompania në pasqyrën e pozitës financiare tek Llogaritë e pagueshme tregtare 

kishte prezantuar vlerën 334,919€, ndërsa vlera e cila do të duhet të prezantohej 

sipas auditimit është 337,252€, kjo vlerë është nënvlerësuar për 2,333€. Kjo për 

arsye se ndërmarrja vlerën e Llogarive të pagueshme tregtare për 19 furnitorë e 

kishe paraqitur gjendjen me salldo negative. Një regjistrim i tillë ka ndikuar në 

nënvlerësimin e të pagueshmeve. Kjo ka ndodhur si pasojë e mos kujdesit të 

duhur të kompanisë dhe mos vlerësimit të rëndësisë së SNK-ve. 

Ndikimi  Mos regjistrimi i llogarive të pagueshme tregtare sipas kërkesave të SNK-së 

ndikon në paraqitjen jo të drejtë të PFV-ve dhe të obligimeve të kompanisë. 

Rekomandimi A8 Bordi i drejtorëve të sigurojë që janë marrë veprimet e nevojshme që të 

korrigjohen gabimet e identifikuara në të dhënat kontabël në mënyrë që të bëhet 

një prezantim i saktë në pasqyrat financiare.  

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 

Pasuritë afatgjata 

Vlera neto e zërit financiar të pasurive afatgjata e prezantuar në pasqyrën e pozitës financiare ishte 

1,553,444€. Kemi testuar 32 mostra për teste substanciale të detajeve në vlerë 257,239€ si dhe 5 mostra 

për teste të pajtueshmërisë. Përveç kësaj kemi kryer procedurat analitike substanciale për 

popullacionin në tërësi sa i përket zhvlerësimit. 
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Çështja B10 - Mungesa e përgatitjes së regjistrit të plotë për menaxhimin e pasurive 

Kriteri Sipas nenit 14 të Rregullores për zbatimin e procedurave dhe politikave afariste, 

kompania është e obliguar që të ketë regjistër të detajuar të aseteve fikse si dhe 

sipas nenit 14.3 regjistri i aseteve duhet te përmbajë këto elemente: numrin 

rendor të pasurive, emri i pasurisë, emrin e kompanisë nga e cila është blerë, 

numrin inventarizues, njësinë e kompanisë ku është vendosur, datën e blerjes, 

kostoja historike, grupi zhvlerësues në përqindje, zhvlerësimi i vitit të tanishëm 

dhe zhvlerësimi i akumuluar, vlera neto kumulative sipas grupeve të aseteve.  

Gjetja Kompania nuk ka të përgatitur një regjistër të plotë për menaxhimin e pasurive, 

e cila duhet të përfshijë kërkesat e rregullores së kompanisë. Kompania i mban 

dhe regjistron pasuritë në një libër të quajtur si fletëregjistrim për nevojat e 

kompanisë, e të cilat nuk figurojnë në regjistrat e pasurisë që merren për bazë 

me rastin e përpilimit të PFV.  

Kjo ka ndodhur si pasojë e mosfunksionimit të duhur të kontrolleve të 

brendshme si dhe mos kushtimit të rëndësisë së duhur për plotësimin e regjistrit 

të pasurive. 

Ndikimi  Mungesa e regjistrit të plotë për menaxhimin e pasurisë ndikon që pasuritë të 

mos trajtohen në mënyrën e duhur dhe rrjedhimisht kjo ndikon në prezantimin 

jo të saktë të pasurive në pasqyrat financiare.  

Rekomandimi B10  Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë që është hartuar një regjistër i brendshëm 

për menaxhimin e pasurive i cili i përmban të gjitha elementet të cilat kërkohen 

me rregulloren e brendshme.  

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen  

Të hyrat 

Vlera neto e zërit financiar tek të hyrat e prezantuar në pasqyrën e pozitës financiare ishte 1,678,817€ 

si dhe të ardhurat tjera 305,217€ (të hyrat nga grantet dhe subvencionet). Kemi testuar 105 mostra 

për teste substanciale të detajeve për të hyrat nga aktiviteti primar në vlerë 921,395€ si dhe 10 mostra 

për teste të pajtueshmërisë. Gjithashtu, kemi testuar edhe të hyrat e shtyra të prezantuara në PFV. 
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Çështja B11 - Dobësi në menaxhimin e të hyrave në njësinë e Skenderajt 

Kriteri Sipas rregullës për menaxhimin e mbeturinave në komunën e Skenderajt neni 

6.2 Faturimi i taksës së mbeturinave bëhet në baza vjetore, kurse fatura i 

dorëzohet gjeneruesit të mbeturinave më së largu deri më 31 mars të viti 

kalendarik. Po ashtu, shtojca 1 përcakton se, tarifa e taksës për mbeturina e 

amvisërisë për zona urbane dhe rurale është në vlerë prej 4.5€. 

Gjetja Ne kemi vërejtur se Kompania klientët e saj të amvisërisë në komunën e 

Skenderajt i kishte ngarkuar në vlerë prej 4.4€ e jo 4.5€ duke e nënvlerësuar 

faturimin vjetor për 3,973€ si dhe nuk ju kishte dorëzuar fare faturat gjeneruesve 

të mbeturinave/klientëve. 

Kjo ka ndodhur për shkak të mos aplikimit të tarifave të përcaktuara në 

rregulloren e komunës dhe mos funksionimit të kontrolleve të brendshme në 

menaxhimin e të hyrave. 

Ndikimi  Mungesa e faturimit të klientëve të cilët kanë përfituar nga shërbimet e 

kompanisë ndikon që pagesat të mos arkëtohen si dhe mos aplikimi i tarifave të 

duhura shkakton faturim më të ulët për kompaninë.  

Rekomandimi B11  Bordi i drejtorëve duhet të siguroj që janë marrë masa korrigjuese për 

përmirësimin e sistemit aktual të faturimit. Të gjithë konsumatorëve të cilëve ju 

kryhet shërbimi duhet të faturohen si dhe tarifat të aplikohen në harmoni me 

rregulloren për menaxhimin e mbeturinave në komunën e Skenderajt.  

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 
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Çështja A9 - Aplikimi i tarifave fikse pa lidhur kontratë 

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

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

financiare për shërbimet komunale. Bazuar në këtë ligj, Komuna e Mitrovicës, 

Vushtrrisë dhe Skenderajt (si aksionare të Kompanisë) kanë hartuar rregulloret 

për menaxhimin e mbeturinave dhe kanë përcaktuar tarifat e shërbimit të 

mbeturinave ku tarifa minimale për institucione publike dhe bizneset e shkallës 

së lartë të bëhen me kontraktim individual me ofruesit e shërbimeve. 

Gjetja Nga 100 mostrat e testuara ne kemi vërejtur që në 23 raste nuk ka kontratë fare 

me bizneset dhe institucionet publike, ndërsa në 17 prej tyre për shërbimet të 

cilat kompania i ofron kishte faturuar me tarifa fikse, e jo siç është e përcaktuar 

me rregullore në bazë të llojit dhe zbrazjes së kontejnerëve. Për më tepër, 

kompania nuk posedon dëshmitë se sa zbrazje janë bërë dhe një gjë e tillë 

pamundëson nxjerrjen e efektit financiar. 

Sipas zyrtarëve të kompanisë, mos faturimi i institucioneve publike dhe 

bizneseve sipas tarifave të përcaktuara nga komunat përkatëse ka ndodhur pasi 

që institucionet publike dhe bizneset përdorin kontejnerët e përbashkët të qytetit 

në mungesë të infrastrukturës së përshtatshme për vendosjen e kontejnerëve 

individual. 

Ndikimi  Mos faturimi i shërbimit sipas tarifave të përcaktuara nga organet kompetente 

dhe mungesa e dëshmive për shërbimet e ofruara, sjell deri të mos zbatimi i 

procedurave dhe rregulloreve, dhe kjo rrjedhimisht ndikon edhe në 

fitimet/humbjet e kompanisë. 

Rekomandimi A9 Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë që në afat sa më të shkurtër të marrë masat e 

nevojshme që shërbimi me bizneset dhe institucionet të rregullohet me kontratë 

dhe me çmimet e përcaktuara nga aksionari, si dhe për çdo faturë të sigurohen 

dëshmitë lidhur me ofrimin e shërbimit (sasinë, llojin, kohën dhe vendin). 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 
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Çështja B12 - Mos harmonizimi i shënimeve kontabël  

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

përgjithshme që përgatiten dhe paraqiten në përputhje me Standardet 

Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNFR-të). 

Gjetja Kompania në të hyrat nga shërbimi në pasqyrën e të ardhurave kishte 

prezantuar 1,678,817, ndërsa të deklaruara në ATK ishin 1,674,388€ duke i 

mbivlerësuar në PFV për 4,145€, po ashtu këto të hyra sipas librit të shitjes ishin 

1,678,534€ duke rezultuar me një diferencë 238€ krahasuar me PFV. Kompania 

nuk ishte në gjendje të na ofroj dëshmi lidhur me korrigjimet e bëra në mes të 

shënimeve kontabël dhe librit të shitjes. Sipas zyrtarëve të kompanisë kjo 

mospërputhje ekziston pasi që gjatë vitit janë bërë korrigjimet me fatura kthyese, 

mirëpo të njëjtat ende nuk janë evidentuar në ATK. Gjithashtu, shënimet 

kontabël të cilat mbahen nga kompania dhe ato të prezantuara në pasqyrën e 

ndryshimeve në ekuitet për fitimin e humbjen për vitin 2019 nuk përputhen për 

689€. 

Ndikimi  Mos harmonizimi i të dhënave nga libri i shitjes me shënimet kontabël si dhe ato 

të prezantuara në PFV, bënë që PFV të mos paraqesin një pamje të drejtë dhe të 

vërtetë. 

Rekomandimi B12  Bordi i drejtorëve duhet të siguroj se korrigjimet në librat e shitjes bëhen mbi 

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

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

dhënat të jenë të harmonizuara dhe të prezantohen drejtë. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 

 

Shpenzimet 

Vlera neto e zërit financiar të shpenzimeve e prezantuar në pasqyrën e të ardhurave 

gjithëpërfshirëse ishte 689,862€ shpenzimet e tjera dhe 1,168,970€ shpenzimet e pagave bruto. Për 

këto shpenzime kemi testuar gjithsej 180 mostra për teste substanciale në shumën 192,288€ si dhe 

20 mostra për teste të pajtueshmërisë. 
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Çështja C2 - Mungesa e rregullores për përcaktimin e koeficienteve të pagave 

Kriteri Sipas Ligjit nr. 03/L-087 për ndërmarrjet publike (me plotësim ndryshime) neni 

34.1, të gjitha NP-të do t’i përgatisin dhe vënë në fuqi rregulloret të cilat 

kërkohen sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare, si dhe neni 7.2 i Statutit të 

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

dispozita për administrimin dhe funksionimin e kompanisë. 

Gjetja Kompania nuk kishte arritur të nxjerrë ndonjë rregullore që përcakton 

koeficientet e pagave, dispozitat për administrimin dhe funksionimin e pagave 

dhe kompensimeve në nivel të kompanisë. Kontratat e punës së punonjësve për 

pozita të njëjta janë përgatitur duke aplikuar nivele të ndryshme të 

koeficienteve/pagave. 

Për më tepër, Kompania nuk kishte përpiluar rregulloren për vlerësimin e 

performancës vjetore të punonjësve, ku do të përfshijë periudhën e vlerësimit si 

dhe caktimin e objektivave për punët të cilat duhet të kryhen nga punonjësit e 

kompanisë. 

Kjo ka ndodhur për shkak të mos vlerësimit të rëndësisë së rregulloreve për 

funksionimin e kompanisë. 

Ndikimi  Mungesa e rregullores për nivelizim të koeficientëve të pagave dhe rregullores 

për vlerësimin e performancës së stafit ndikon që kompania mos të bëjë trajtim 

të barabartë për punëtorët duke favorizuar një pjesë të tyre dhe diskriminuar 

pjesën tjetër. 

Rekomandimi C2 Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë të gjitha veprimet e nevojshme 

për nxjerrjen e rregullores për nivelizimin e koeficientëve të pagave dhe 

rregulloren për vlerësimin e performancës vjetore të punonjësve, duke 

mundësuar aplikim dhe trajtim të drejtë të koeficientëve të pagave për punëtorët 

e kompanisë. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 
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Çështja A10 - Ndarja e stimulimeve vjetore për Bordin e drejtorëve në emër të efektshmërisë dhe 

performancës në punë 

Kriteri Sipas Ligjit nr. 03/L-087 për ndërmarrjet publike (me plotësim ndryshime), neni 

20 kompensimi i anëtarëve të bordit, ndër të tjera thekson që: Komisioni i 

Auditimit do të përgatisë dhe të zbulojë në mënyrë publike një deklaratë për 

politikën e kompensimit për anëtarët e bordit të drejtorëve, që përcakton 

raportin ndërmjet kompensimit për stimulimin e efektshmërisë, dhe 

performancës si dhe duhet të përfshijë standarde të matshme të cilat vënë 

theksin mbi interesat afatgjate të NP-së dhe jo ato afatshkurtra. Po ashtu, ta 

kufizojë kompensimin për stimulimin e performancës vjetore (nëse ka) e që 

përcaktohet pas auditimit të pasqyrave financiare dhe publikimit të raporteve 

mbi performancën nga zyrat rregullatorë.  

Gjetja Testimet tona tregojnë që bordit i drejtorëve ka marrë vendim3 për shpërblimin 

e anëtarëve të bordit të drejtorëve përfshire kryeshefin ekzekutiv, me gjithsej 

vlerën 5,532€ bruto, vendim ky i cili u aprovua nën arsyetimin e efektshmërisë 

dhe rezultateve të arritura në rritjen e të hyrave të kompanisë për vitin 2019. Për 

më tepër, Kompania me vite kishte operuar me humbje. Ky vendim ishte nxjerr 

si rrjedhojë e mungesës së një analize financiare nga zyrtarët kompetentë të 

kompanisë. 

Ndikimi  Pagesa e stimulimeve për anëtarët e bordit, e dhënë para auditimit të PFV-ve për 

vitin 2019 dhe pa publikim të raporteve mbi performancën e përmbushur, 

konsiderohet që nuk është në përputhje me nenin 20 të Ligjit për ndërmarrjet 

publike dhe kjo mund të ndikojë në mos kryerjen e obligimeve me kohë ndaj 

furnitorëve dhe palëve tjera. 

Rekomandimi A10 Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë që paraja e kompanisë po shpenzohet në 

mënyrë të drejtë, mbi vendime të autorizuara nga aksionari si dhe duke i 

kushtuar prioritet gjendjes financiare të kompanisë mbi ekzekutimin e pagesave 

të obligimeve të krijuara. Gjithashtu stimulimet e anëtareve të bordit nuk duhet 

të ndahen para së të bëhet auditimi i PFV-ve dhe publikimi i raportit të 

performancës. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 

                                                      
3 Vendimi me nr. protokolli 43 me datën 30.12.2019  
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Çështja A11 - Kompensimi për punë jashtë orarit dhe shtesës për inkasantët pa vendime 

përkatëse 

Kriteri Sipas Ligjit nr. 03/L-212 i Punës neni 55.4, punëdhënësi duhet të nxjerrë një 

deklaratë për çdo pagesë dhe çdo shtesë tjetër të paguar të të punësuarve.   

Gjetja Nga 100 mostrat e testuara në 19 prej tyre kemi vërejtur se inkasantëve u janë 

paguar mjete shtesë në vlerë 8,555€, në emër të realizimit të inkasimit, pa dhënë 

arsyetime të nevojshme mbi përcaktimin e normativit (të arritjes apo tejkalimit 

të normativit të përcaktuar) pa vendime përkatëse.  

Për më tepër, kompania kishte paguar për 19 punonjësit e saj mjete shtesë për 

punë jashtë orarit në vlerë prej 1,403€, mirëpo nuk kishte nxjerr ndonjë vendim 

që justifikohet nevoja për angazhim shtesë jashtë orarit. 

Mungesa e vendimeve mund të ketë rezultuar nga aranzhimet organizative jo-

efektive si dhe nga mungesa e udhëzimeve të duhura nga njësia ligjore për 

nxjerrje të vendimeve në harmoni me ligjin. 

Ndikimi  Pagesat stimuluese për inkasantët pa vendime paraprake për përcaktimin e 

normativit, dhe angazhimi i punonjësve pa vendime që justifikon nevojën për 

angazhim shtesë, mund të ndikon që kompania të paguaj për punë shtese edhe 

kur nuk është plotësisht e nevojshme. 

Rekomandimi A11 Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë që janë marrë të gjitha veprimet e 

nevojshme për të rregulluar procedurën, arsyen dhe shumën e shtesave, po 

ashtu për çdo kompensim të punonjësve të arsyetohen me vendime dhe 

dokumentacion mbështetës që sqaron nevojën e punës dhe kompensimit shtesë. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 
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Çështja B13 - Punësimi i punonjësve pa i respektuar procedurat e rekrutimit 

Kriteri Sipas Ligjit nr. 03/L-212 i Punës, neni 8 paragrafi 1, parasheh se “Punëdhënësi 

në sektorin publik, është i obliguar që të shpallë konkurs publik sa herë që 

pranon një punëmarrës dhe themelon një marrëdhënie të punës”. Po ashtu 

Udhëzimi Administrativ nr. 07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit 

në sektorin publik, neni 6 pika 5.1 konkursi publik duhet të përsëritet nëse së 

paku tre kandidatë nuk i plotësojnë kushtet e parapara me konkurs. 

Gjetja Kompania me datën 16.05.2019 kishte shpallur konkurs për pozitën ”Drejtor i 

Shërbimit Juridik”, dhe me datën 04.10.2019 kishte shpallur konkurs për pozitën 

”Sekretar i kompanisë” mirëpo nuk ka dëshmi se kanë qenë tre kandidatë të cilët 

i kanë plotësuar kriteret e parapara në konkurs. 

Punësimet pa zhvillim të procedurave të hapura e transparente ka rezultuar nga 

mungesa e kandidatëve të interesuar për pozitat në fjalë. 

Ndikimi  Punësimet e punonjësve pa i respektuar procedurat e parapara sipas ligjeve dhe 

rregulloreve në fuqi shkaktojnë mos aplikimin e ligjeve dhe rregulloreve në fuqi. 

Rekomandimi B13  Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë që në rastin e rekrutimit të punonjësve të ri, 
të zhvillohen të gjitha procedurat e përcaktuara për rekrutim, me qëllim të 
krijimit të një mjedisi konkurrues, transparent, jo diskriminues si dhe 
përzgjedhjes së kuadrove adekuate për pozitën në fjalë. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 
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Çështja B14 - Angazhimi i punëtorëve për punë dhe detyra specifike pa procedura të rekrutimit 

Kriteri Sipas Ligjit nr. 03/L-212 i Punës nenit 8.1, punëdhënësi në sektorin publik, është 

i obliguar që të shpallë konkurs publik sa herë që pranon një punëmarrës dhe 

themelon një marrëdhënie të punës. 

Gjetja Kompania gjatë vitit 2019 kishte angazhuar 6 (gjashtë) punonjës me kontrata mbi 

vepër për punë dhe detyra specifike me kohëzgjatje të caktuar në pozitat: 1 (një) 

vozitës i kryeshefit ekzekutiv, 1 (një) asistente administrative, 1 (një) 

automekanik, 1 (një) IT (teknologji informative), 1 (një) zyrtare e personelit dhe 

1 (një) zyrtarë për siguri. Për të gjitha këto angazhime, kompania nuk ka shpallur 

konkurs publik.  

Kjo ka ndodhur për shkak që menaxhmenti kishte shmangur kërkesat ligjore për 

transparencë dhe konkurrencë duke bërë favorizim të kandidateve të caktuar. 

Ndikimi  Angazhimi i punonjësve për punë dhe detyra specifike pa zhvilluar ndonjë 

proces konkurrues dhe transparent mund të ndikojë në angazhim të punonjësve 

jo kompetent në pozita të caktuar. 

Rekomandimi B14  Bordi i drejtorëve duhet të siguroj që me rastin e angazhimit të punonjësve të ri 

të zhvillohen procedura me konkurrencë të hapur dhe të respektohen të gjitha 

kërkesat për transparencën dhe përzgjedhjen e kandidatëve adekuat.  

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 
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Çështja C3 - Menaxhimi i shpenzimeve në mënyrë jo të duhur 

Kriteri Sipas Ligjit nr. 03/L-087 për ndërmarrjet publike (me plotësim ndryshime) nenit 

34.1, të gjitha NP do t’i përgatisin dhe vënë në fuqi rregulloret të cilat kërkohen 

sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare. Po ashtu, neni 7.2 i Statutit të kompanisë 

kërkon që kompania të nxjerrë rregulloret, të cilat përmbajnë dispozita për 

administrimin dhe funksionimin e kompanisë. 

Gjetja Kompania me datën 20/11/2019 kishte nxjerrë rregullore për zbatimin e 

procedurave dhe politikave afariste në KRM Uniteti mirëpo kjo rregullore ishte 

e mangët pasi që nuk përmban pikat e kontrollit për menaxhimin e shpenzimeve 

që nga pranimi i faturës e deri te aprovimi i shpenzimit. 

Trajtimet tona tregojnë se nga 10 pagesat e testuara për blerjet e vitit për pasuritë 

në vlerë 61,169€ si dhe nga 80 pagesat e testuara për mallra dhe shërbime në 79 

prej tyre mungojnë autorizimet e nevojshme nga zyrtarët përgjegjës dhe nuk 

kishte komisione për pranimin e mallrave/shërbimeve/punëve. Vlera e këtyre 

pagesave ishte 140,929€. 

Kjo ka ndodhur si pasojë që kompania nuk kishte arritur t’i mbuloj pikat e 

kontrollit për menaxhimin e shpenzimeve që nga pranimi i faturës e deri tek 

aprovimi i shpenzimit. 

Ndikimi  Miratimi i rregullores në fund të vitit e cila po ashtu nuk i përmban të gjitha 

pikat e kontrollit për menaxhimin e shpenzimeve ka rezultuar me shumë 

anomali deri të autorizimi i pagesave. Kjo mund të ndikoj që kompania të ketë 

humbje financiare për shkak të pagesave të pa autorizuara. 

Rekomandimi C3 Bordi i drejtorëve duhet të siguroj që janë ndërmarrë të gjitha veprimet e 

nevojshme që rregullorja për menaxhimin e shpenzimeve t’i përmbaj të gjitha 

pikat e kontrollit duke i bërë të qarta procedurat e secilit lloj të shpenzimit dhe 

përgjegjësitë e zyrtarëve në proces, procedurat e pranimit të furnizimeve, 

shërbimeve dhe punëve, përfshirë pranimin e faturave, miratimin e pagesave 

dhe periudhat e raportimit të tyre. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 
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Çështja B15 - Blerja e mallrave dhe shërbimeve pa procedura të prokurimit 

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

obligim të respektojnë të gjitha procedurat e Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin 

Publik (LPP). 

Gjetja Testet tona, tregojnë që kompania nga 80 pagesat e testuara për mallra dhe 

shërbime në 50 prej tyre me vlerë totale 83,191€ si dhe nga 10 pagesat e testuara 

për blerje të pasurive në dy prej tyre në vlerë 2,710€ kishte bërë blerje direkte nga 

operatorët ekonomik duke anashkaluar procedurat e prokurimit. Këto blerje 

ishin për: derivate, vajra, mobilje, autogoma, pjesë për automjete dhe furnizim 

me kompjuter dhe printer etj. 

Kjo ka ndodhur si rezultat i mungesës së funksionimit të duhur të kontrolleve të 

brendshme dhe mbikëqyrjes së dobët nga ana e bordit të drejtorëve.    

Ndikimi  Blerja e pasurive, mallrave dhe shërbimeve duke anashkaluar procedurat e 

prokurimit mund të ndikojë që kompania të dëmtoj buxhetin dhe të mos arrij 

vlerën për paranë e shpenzuar duke kufizuar gjithashtu transparencën dhe 

konkurrencën. 

Rekomandimi B15  Bordi i drejtorëve duhet të rris mbikëqyrjen ndaj ekzekutivit dhe të sigurojë se 

janë marrë të gjitha veprimet e nevojshme për forcimin e kontrolleve të 

brendshme që të gjitha blerjet të realizohen në mënyrë transparente dhe me 

procedura adekuate të prokurimit publik.  

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 
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Çështja A12 - Ndarje e tenderëve dhe mos aplikimi i procedurës së hapur të prokurimit 

Kriteri Ligji i Prokurimit Publik neni 16.4 thekson se: Vlera e secilës kontratë duhet 

parashikuar dhe procedura e prokurimit përcaktohet konform vlerës. Autoriteti 

Kontraktues (AK) nuk do të ndajë kërkesën për prokurim për një sasi të caktuar 

të produkteve me qëllim të zvogëlimit të vlerës së kontratës për furnizim nën 

kufirin e caktuar në nenin 19 të këtij ligji ‘’Çdo kontratë publike vlera e 

parashikuar e së cilës është e barabartë me ose më e madhe se, ose me arsye pritet 

të jetë e barabartë me ose më e madhe se një mijë (1,000€), por më e vogël se 

dhjetë mijë (10,000€) konsiderohen ‘kontrata me vlerë të vogël’. 

Gjetja Ne analizuam, raportin e kontratave me qëllim të vlerësimit nëse kishte ndarje 

të tenderëve për blerjen e artikujve të njëjtë dhe kemi vërejtur se AK kishte bërë 

ndarje të tenderëve duke përdorur procedurën e kuotimit me vlerë minimale ku 

kishte lidhur: tri (3) kontrata për furnizim me kompjuter, vlera e përbashkët e të 

cilave ishte 1,514€. 

Vlera e përgjithshme e kontratave kalon kufirin e caktuar për këtë procedurë. 

Sipas vlerës së kontratave, AK për blerjen e këtyre artikujve do të duhej të 

përdorej procedura e hapur të prokurimit.  

Përdorimi i procedurës së hapur e promovon konkurrencën duke i dhënë 

mundësinë që të ofertojnë një numër më i madh i OE. Ndarja e tenderëve ka 

ndodhur si rezultat i mungesës së planifikimit dhe funksionimit të duhur të 

kontrolleve të brendshme. 

Ndikimi  Ndarja e tenderëve dhe shmangia nga procedurat e hapura ndikojnë që 

ndërmarrja të mos arrijë të marrë vlerën për paranë e shpenzuar si dhe në 

kufizim të konkurrencës së mirëfilltë. 

Rekomandimi A12 Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë të gjitha veprimet për një 

vlerësim dhe planifikim të nevojave të ndërmarrjes dhe artikujt e ngjashëm të 

grupohen dhe të përdoren procedurat e hapura të prokurimit, për të rritur 

konkurrencën dhe transparencën. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 
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Çështja B16 - Mos krijimi dhe plotësimi i pozitave me zyrtarin Kryesor Financiar dhe zyrtarin 

Certifikues   

Kriteri Sipas Ligjit nr. 03/L-048 për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë 

(LMFPP) neni 14.1 thekson: Çdo organizatë buxhetore, agjenci autonome 

ekzekutive dhe ndërmarrje publike duhet të ketë zyrtarin Certifikues, si dhe neni 

14.2 çdo organizatë buxhetore, agjenci autonome ekzekutive dhe ndërmarrje 

publike duhet ta ketë Zyrtarin Kryesor Financiar. 

Gjetja Kompania nuk kishte emëruar Zyrtarin Kryesor Financiar, kjo pozitë mbulohet 

nga shefi i kontabilitetit sipas vendimit të BD deri në një vendim tjetër të BD. Për 

më tepër kompania nuk kishte caktuar një zyrtar Certifikues, madje as në 

strukturën e saj organizative për vitin 2019 nuk kishte të vendosur pozitën për 

zyrtarin e certifikues dhe në mungesë të tij janë shfaqur dobësi në menaxhimin 

e shpenzimeve. 

Mungesa e Zyrtarit Kryesor Financiar edhe përkundër përpjekjeve të bëra nga 

kompania, ku kishte shpallur dy herë konkurs, por në mungesë të kandidatëve 

të kualifikuar për t’i plotësuar kriteret e parapara në konkurs për këtë pozitë 

kishte rezultuar pa sukses. Ndërsa sa i përket Zyrtarit Certifikues Kompania i 

kishte anashkaluar kërkesat e LMFPP-së. 

Ndikimi  Mungesa e Zyrtarit Kryesor Financiar dhe Zyrtarit Certifikues redukton 

kontrollin efektiv dhe aftësinë e menaxhmentit për të monitoruar dhe 

parandaluar në mënyrë aktive dobësitë dhe parregullsitë në procedimin e 

pagesave. Për më tepër kjo ndikon që përgjegjësia të mos jetë në nivelin e 

kërkuar. 

Rekomandimi B16  Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë të gjitha veprimet e nevojshme 

për ri strukturim të stafit duke plotësuar pozitën e Zyrtarit Certifikues dhe të 

Zyrtarit Kryesor Financiar në mënyrë që kompania të jetë e kompletuar me 

zyrtarët e pozitave kyçe të kontrollit të brendshëm. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 
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Njësia e Auditimit të Brendshëm 

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

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

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

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

qeverisjes.  

Çështja B17 - Mos plotësimi i pozitës me zyrtar të auditimit të brendshëm 

Kriteri Sipas Ligjit nr. 03/L-087 për ndërmarrjet publike (me plotësim ndryshime) neni 

21.3 secila NP duhet të ketë një zyrtarë për auditim të brendshëm. 

Gjetja Kompania funksionon pa zyrtarin e auditimit të brendshëm që nga vitit 2014, 

edhe për kundër faktit që kishte shpallur tri (3) herë konkurs gjatë vitit 2019, në 

mungesë të kandidatëve të interesuar nuk ishte e mundur të bëhet përzgjedhja 

e kandidatit të suksesshëm.  

Ndikimi  Mos plotësimi i pozitës së zyrtarit të auditimit të brendshëm ndikon që 

menaxhmenti të kenë vështirësi të kontrollojnë proceset dhe të detektojnë 

gabimet në mënyrë efektive dhe me kohë.  

Rekomandimi B1  Bordi i drejtoreve duhet të marrë masa adekuate për përzgjedhjen e zyrtarit të 

auditimit të brendshëm për të ndihmuar menaxhmentin lidhur me vlerësimin 

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

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

brendshëm të sigurohen edhe nga aksionari. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 
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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 KRM Unitetit ka rezultuar në 31 rekomandime 

kryesore. Kompania kishte përgatitur një Plan Veprimi ku është paraqitur mënyra e zbatimit të 

rekomandimeve të marra.   

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2019, gjashtë (6) rekomandime janë zbatuar; tre (3) ishin në 

proces dhe 16 nuk janë adresuar ende dhe gjashtë (6) ishin rekomandime të mbyllura dhe të pa 

zbatuara. Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, 

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

Kompania nuk 
kishte marrë 
masa për të bërë 
rivlerësimin e 
pasurive. 

Rekomandi
m i pa 
zbatuar. 

2 
PFV 

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

Gjatë auditimit 
kemi identifikuar 
gjendjen e njëjtë 
me vitin e kaluar. 

Rekomandi
m i pa 
zbatuar. 

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

Gjatë auditimit 
kemi identifikuar 
gjendjen e njëjtë 
me vitin e kaluar. 

Rekomandi
m i pa 
zbatuar. 

4 
PFV 

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

Gjatë auditimit 
kemi identifikuar 
gjendjen e njëjtë 
me vitin e kaluar. 

Rekomandi
m i pa 
zbatuar. 

5 
PFV 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se 
mbyllja e kontove të blerësve të pa 
identifikuar bëhet vetëm atëherë kur 
verifikohet saktë klienti i cili ka paguar 
përmes llogarisë bankare, duke u 
mbështetur në dëshmi të cilat janë relevante 
për identifikimin e secilit klient. 

Gjatë auditimit 
kemi identifikuar 
gjendjen e njëjtë 
me vitin e kaluar. 

Rekomandi
m i pa 
zbatuar. 
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6 
PFV 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që 
provizionimi i llogarive të arkëtueshme 
dhe shpenzimet e borxheve të këqija 
regjistrohen në kontabilitet vetëm pasi të 
janë shterur të gjitha mundësitë për arkëtim 
si dhe janë përmbushur të gjithë hapat për 
njohjen e borxheve të këqija. 

Gjatë auditimit 
kemi 
identifikuar që 
ndërmarrja nuk 
kishte bërë 
provizionime të 
llogarive të 
arkëtueshme. 

Rekomandi
m i mbyllur i 
pa zbatuar. 

7 
PFV 

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

Gjatë auditimit 
kemi kryer 
procedura 
analitike dhe 
kemi marrë 
siguri. 

Rekomandi
m i mbyllur i 
pa zbatuar. 

8 
PFV 

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

Kompania kishte 
filluar që t’i 
paguaj disa paga 
për të cilat u 
detyrohet 
punonjësve. 

Rekomandi
m pjesërisht i 
zbatuar. 

9 
PFV 

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

Gjatë auditimit 
kemi 
identifikuar që 
ndërmarrja nuk 
kishte bërë 
fshirje të 
parapagimeve. 

Rekomandi
m i mbyllur i 
pa zbatuar. 

10 
PFV 

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

Kompania kishte 
filluar që të bëjë 
mbledhjen e 
akontacioneve 
për të cilat i 
detyrohen 
punonjësit. 

Rekomandi
m pjesërisht i 
zbatuar. 

11 
PFV 

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

Gjatë auditimit 
kemi identifikuar 
gjendjen e njëjtë 
me vitin e kaluar. 

Rekomandi
m i pa 
zbatuar. 
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12 
PFV 

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

 Rekomandi
m i mbyllur i 
pa zbatuar. 

13 
PFV 

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

Gjatë auditimit 
kemi identifikuar 
gjendjen e njëjtë 
me vitin e kaluar. 

Rekomandi
m i pa 
zbatuar. 

14 
PFV 

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

Gjatë auditimit 
kemi identifikuar 
gjendjen e njëjtë 
me vitin e kaluar. 

Rekomandi
m i pa 
zbatuar. 

15 
Plani i 
biznesit (të 
hyra dhe 
shpenzimet)
  

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

 Rekomandi
m i mbyllur i 
pa zbatuar. 

16 
Pasqyra e 
pozitës 
financiare 

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

Gjatë auditimit 
kemi identifikuar 
gjendjen e njëjtë 
me vitin e kaluar. 

Rekomandi
m i pa 
zbatuar. 
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17 
Pasqyra e 
pozitës 
financiare 

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

Bordi i drejtorëve 
kishte aprovuar 
rregulloren për 
zbatimin e 
procedurave dhe 
politikave 
afariste në KRM 
Uniteti. 

Rekomandi
m i zbatuar. 

18 
Pasqyra e 
pozitës 
financiare 

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

Gjatë auditimit 
kemi identifikuar 
gjendjen e njëjtë 
me vitin e kaluar. 

Rekomandi
m i pa 
zbatuar. 

19 
Pasqyra e 
pozitës 
financiare 

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

Gjatë auditimit 
kemi identifikuar 
që edhe këtë vit 
kishte punësime 
me kontrata 
specifike pa 
shpallje të 
konkursit publik. 

Rekomandi
m i pa 
zbatuar. 

20 
Pasqyra e 
pozitës 
financiare 

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

Të gjitha mostrat 
e testuara 
posedonin 
kontratë valide. 

Rekomandi
m i zbatuar. 

21 
Pasqyra e 
pozitës 
financiare 

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

Gjatë auditimit 
nuk kemi 
identifikuar 
ndonjë rast të cilit 
i është paguar 
pushimi vjetor. 

Rekomandi
m i zbatuar. 

22 
Pasqyra e të 
ardhurave 
dhe 
shpenzimeve 

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

Gjatë auditimit 
është vërtetuar që 
konsumatorëve 
të amvisërisë 
ende nuk ju 
dërgohet fatura, 
sa i përket 
konsumatorëve 
të Komunës së 
Vushtrrisë ato 
janë marrë nën 

Rekomandi
m i pa 
zbatuar. 
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menaxhim të  
sajë. 

23 
Pasqyra e të 
ardhurave 
dhe 
shpenzimeve 

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

Bordi i drejtorëve 
kishte aprovuar 
rregulloren për 
zbatimin e 
procedurave dhe 
politikave 
afariste në KRM 
Uniteti, mirëpo 
në këtë rregullore 
nuk ishin 
përfshirë edhe 
rregullimi për 
nivelizimin e 
koeficientëve. 

Rekomandi
m pjesërisht i 
zbatuar. 

24 
Pasqyra e të 
ardhurave 
dhe 
shpenzimeve 

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

Gjatë auditimit 
kemi identifikuar 
gjendjen e njëjtë 
me vitin e kaluar. 

Rekomandi
m i pa 
zbatuar. 

25 
Pasqyra e të 
ardhurave 
dhe 
shpenzimeve 

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

Gjatë auditimit 
kemi analizuar 
planin e 
prokurimit, i 
njëjti ishte 
realizuar. 

Rekomandi
m i zbatuar. 

26 
Pasqyra e 
rrjedhës së 
parasë së 
gatshme 

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

Gjatë testimeve 
tona nuk kemi 
identifikuar 
ndonjë rast ku 
paratë nuk janë 
dorëzuar në 
arkën kryesore. 

Rekomandi
m i zbatuar. 

27 
Trajtimi i 
shënimeve 
shpjeguese 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se gjatë 
hartimit të PFV-ve, shënimet shpjeguese do 
të prezantojnë të gjitha informacionet e 
detajuara, të plota dhe të sakta për secilin zë 
që përmban shuma të grumbulluara në 
cilëndo pjesë të PFV-ve. Po ashtu, të 
sigurojë se janë shpalosë rastet e pasurive 
apo detyrimeve kontigjente. 

Gjatë auditimit 
kemi identifikuar 
gjendjen e njëjtë 
me vitin e kaluar. 

Rekomandi
m i pa 
zbatuar. 
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28 Sistemi i 
auditimit të 
brendshëm 

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

Kompania ende 
nuk kishte arritur 
ta plotësoj 
pozitën e zyrtarit 
të auditimit të 
brendshëm 

Rekomandi
m i pa 
zbatuar. 

29 Raportimi 
menaxherial, 
llogaridhënia 
dhe 
menaxhimi i 
rrezikut 

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

Kompania ende 
nuk kishte arritur 
ta plotësoj 
pozitën e zyrtarit 
certifikues. 

Rekomandi
m i pa 
zbatuar. 

30 Raportimi 
menaxherial, 
llogaridhënia 
dhe 
menaxhimi i 
rrezikut 

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

Gjatë auditimit 
kemi identifikuar 
që kompania 
kishte filluar 
aplikimin e web-
faqes. 

Rekomandi
m i zbatuar. 

31 Raportimi 
menaxherial, 
llogaridhënia 
dhe 
menaxhimi i 
rrezikut 

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

 Rekomandi
m i mbyllur i 
pa zbatuar. 

Nr. Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet e vitit 2019 

(këtu vendosen të gjitha rekomandimet e dhëna për vitin 2019) 

1 PFV Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se rivlerësimi i pasurisë jo qarkulluese 

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

kompanisë të paraqitet drejtë dhe në përputhje me SNK 16. 

2 PFV Bordi i drejtorëve duhet të siguroj që të gjitha pasuritë të cilat janë të 

përdorura nga kompania të jenë të regjistruara në shënimet kontabël si dhe 

janë të prezantuara saktë në PFV. 

3 PFV Bordi i drejtorëve të sigurojë një rishikim gjithëpërfshirës të regjistrit të 

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

standardet e kontabilitetit që vetëm pasuritë të cilat përdoren nga ndërmarrja 

dhe kanë vlerë të zhvlerësohen. 
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4  PFV Bordi i drejtorëve të sigurojë që kur të bëhet inventarizimi i pasurisë të jenë të 

përfshira të gjitha pasuritë e kompanisë dhe të njëjtat të jenë të harmonizuara 

me shënimet e kontabilitetit dhe po ashtu të prezantohen saktë në PFV. 

5 PFV Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë që avanset/akontacionet e dhëna ndaj 
punëtorëve janë duke u arkëtuar në mënyrë të programuar dhe të mbyllet kjo 
llogari sa më parë duke ju kthyer Kompanisë mjetet e saj. 

6 PFV Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë që janë bërë të gjitha korrigjimet e 
nevojshme që të gjitha llogaritë të jenë pjesë përbërëse e librit kryesor dhe të 
njëjtat të jenë të prezantuara në PFV. 

7 PFV Bordi i drejtorëve duhet të siguroj që njohja dhe raportimi i të hyrave bëhet 
sipas parimit akrual në momentin e ndodhjes dhe jo kur pranohet paraja. 

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

9 PFV Bordi i drejtorëve duhet të sigurohet që janë ndërmarrë të gjitha veprimet e 
nevojshme dhe se pagesat e bëra për borxhet ndaj OE janë për shërbimet e 
kryera, në të kundërtën të kërkojë kthimin e mjeteve në llogarinë e kompanisë. 

10 PFV Bordi i drejtorëve duhet të siguroj që shlyerja e llogarive të arkëtueshme bëhet 
vetëm atëherë kur ekzistojnë dokumente relevante dhe regjistrimet janë bërë 
në bazë të SNK. 

11 PFV Bordi i drejtorëve të sigurojë që zyrtarët financiar, regjistrimin e veprimeve që 
japin efekt në disa periudha kontabël, ta bëjnë duke u bazuar në parimin 
akrual duke siguruar që të hyrat e shtyra ekonomikisht maturohen 
(realizohen) edhe në periudhat e ardhshme kontabël. Paratë e pranuara në 
avancë njihen si detyrime ndaj klientëve, përkatësisht të hyra të shtyra. 

12 PFV Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë veprimet korrigjuese që të 
dhënat kontabël të jenë në harmoni me gjendjen e borxheve në ATK dhe 
gjendjen e obligimeve tjera. 

13 PFV Bordi i drejtorëve të sigurojë se janë bërë korrigjimet e gabimeve të 
identifikuara të cilat kanë ndikim tek pasqyra e ndryshimeve në ekuitet, për 
të prezantuar një pamje të drejtë dhe të vërtetë të tyre. 

14 PFV Bordi i drejtorëve të sigurojë se janë bërë korrigjimet e gabimeve të 
identifikuara të cilat kanë ndikim tek pasqyra e rrjedhës së parasë për të 
siguruar një pamje të drejtë dhe të vërtetë. 

15 PFV Bordi i drejtorëve të sigurojë që shënimet shpjeguese, 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. 

16 PFV Bordi i drejtorëve të sigurojë që gabimet materiale të zbuluara e që i përkasin 
periudhave paraardhëse, të korrigjohen dhe të reflektohen në kolonën e vitit 
paraardhës të pasqyrave financiare të vitit raportues dhe gjithashtu të 
shpalosen në shënimet shpjeguese arsyet dhe efektet e korrigjimit. 
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17 Çështjet e 
kontabilitetit 
dhe 
pajtueshmërisë 

Bordi i drejtorëve të sigurojë që janë marrë veprimet e menjëhershme për të 
identifikuar konsumatorët, mjetet monetare të të cilëve janë grumbulluar në 
llogarinë “blerës të pa identifikuar” dhe se u janë zbritur borxhet përkatëse 
për shumat e paguara. 

18 Çështjet e 
kontabilitetit 
dhe 
pajtueshmërisë 

Bordi i drejtorëve të sigurojë që janë marrë veprimet e nevojshme që të  
korrigjohen gabimet e identifikuara në të dhënat kontabël në mënyrë që të 
bëhet një prezantim i saktë në pasqyrat financiare. 

19 Çështjet e 
kontabilitetit 
dhe 
pajtueshmërisë 

Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë që është hartuar një regjistër i brendshëm 
për menaxhimin e pasurive i cili i përmban të gjitha elementet të cilat 
kërkohen me rregulloren e brendshme. 

20 Çështjet e 
kontabilitetit 
dhe 
pajtueshmërisë 

Bordi i drejtorëve duhet të siguroj që janë marrë masa korrigjuese për 
përmirësimin e sistemit aktual të faturimit. Të gjithë konsumatorëve të cilëve 
ju kryhet shërbimi duhet të faturohen si dhe tarifat të aplikohen në harmoni 
me rregulloren për menaxhimin e mbeturinave në komunën e Skenderajt. 

21 Çështjet e 
kontabilitetit 
dhe 
pajtueshmërisë 

Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë që në afat sa më të shkurtër të marrë masat 
e nevojshme që shërbimi me bizneset dhe institucionet të rregullohet me 
kontratë dhe me çmimet e përcaktuara nga aksionari, si dhe për çdo faturë të 
sigurohen dëshmitë lidhur me ofrimin e shërbimit (sasinë, llojin, kohën dhe 
vendin). 

22 Çështjet e 
kontabilitetit 
dhe 
pajtueshmërisë 

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

23 Çështjet e 
kontabilitetit 
dhe 
pajtueshmërisë 

Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë të gjitha veprimet e 
nevojshme për nxjerrjen e rregullores për nivelizimin e koeficientëve të 
pagave dhe rregulloren për vlerësimin e performancës vjetore të punonjësve, 
duke mundësuar aplikim dhe trajtim të drejtë të koeficientëve të pagave për 
punëtorët e kompanisë. 

24 Çështjet e 
kontabilitetit 
dhe 
pajtueshmërisë 

Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë që paraja e kompanisë po shpenzohet në 
mënyrë të drejtë, mbi vendime të autorizuara nga aksionari si dhe duke i 
kushtuar prioritet gjendjes financiare të kompanisë mbi ekzekutimin e 
pagesave të obligimeve të krijuara. Gjithashtu stimulimet e anëtareve të bordit 
nuk duhet të ndahen para së të bëhet auditimi i PFV-ve dhe publikimi i 
raportit të performancës. 

25 Çështjet e 
kontabilitetit 
dhe 
pajtueshmërisë 

Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë që janë marrë të gjitha veprimet e 
nevojshme për të rregulluar procedurën, arsyen dhe shumën e shtesave, po 
ashtu për çdo kompensim të punonjësve të arsyetohen me vendime dhe 
dokumentacion mbështetës që sqaron nevojën e punës dhe kompensimit 
shtesë. 

26 Çështjet e 
kontabilitetit 
dhe 
pajtueshmërisë 

Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë që në rastin e rekrutimit të punonjësve të 
ri, të zhvillohen të gjitha procedurat e përcaktuara për rekrutim, me qëllim të 
krijimit të një mjedisi konkurrues, transparent, jo diskriminues si dhe 
përzgjedhjes së kuadrove adekuate për pozitën në fjalë 
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27 Çështjet e 
kontabilitetit 
dhe 
pajtueshmërisë 

Bordi i drejtorëve duhet të siguroj që me rastin e angazhimit të punonjësve të 
ri të zhvillohen procedura me konkurrencë të hapur dhe të respektohen të 
gjitha kërkesat për transparencën dhe përzgjedhjen e kandidatëve adekuat. 

28 Çështjet e 
kontabilitetit 
dhe 
pajtueshmërisë 

Bordi i drejtorëve duhet të siguroj që janë ndërmarrë të gjitha veprimet e 
nevojshme që rregullorja për menaxhimin e shpenzimeve t’i përmbaj të gjitha 
pikat e kontrollit duke i bërë të qarta procedurat e secilit lloj të shpenzimit dhe 
përgjegjësitë e zyrtarëve në proces, procedurat e pranimit të furnizimeve, 
shërbimeve dhe punëve, përfshirë pranimin e faturave, miratimin e pagesave 
dhe periudhat e raportimit të tyre. 

29 Çështjet e 
kontabilitetit 
dhe 
pajtueshmërisë 

Bordi i drejtorëve duhet të rris mbikëqyrjen ndaj ekzekutivit dhe të sigurojë 
se janë marrë të gjitha veprimet e nevojshme për forcimin e kontrolleve të 
brendshme që të gjitha blerjet të realizohen në mënyrë transparente dhe me 
procedura adekuate të prokurimit publik. 

30 Çështjet e 
kontabilitetit 
dhe 
pajtueshmërisë 

Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë të gjitha veprimet për një 
vlerësim dhe planifikim të nevojave të ndërmarrjes dhe artikujt e ngjashëm të 
grupohen dhe të përdoren procedurat e hapura të prokurimit, për të rritur 
konkurrencën dhe transparencën. 

31 Çështjet e 
kontabilitetit 
dhe 
pajtueshmërisë 

Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë të gjitha veprimet e 
nevojshme për ri strukturim të stafit duke plotësuar pozitën e Zyrtarit 
Certifikues dhe të Zyrtarit Kryesor Financiar në mënyrë që kompania të jetë e 
kompletuar me zyrtarët e pozitave kyçe të kontrollit të brendshëm. 

32 Çështjet e 
kontabilitetit 
dhe 
pajtueshmërisë 

Bordi i drejtoreve duhet të marrë masa adekuate për përzgjedhjen e zyrtarit 
të auditimit të brendshëm për të ndihmuar menaxhmentin lidhur me 
vlerësimin dhe identifikimin e dobësive të kontrolleve të brendshme. 
Gjithashtu duhet të shqyrtohet mundësia që deri në plotësimin e pozitës, 
shërbimet e auditimit të brendshëm të sigurohen edhe nga aksionari. 
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Shtojca II: Letër Konfirmimi 
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Shtojca III: Pasqyrat Financiare Vjetore të Audituara  

 

 

 




































