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1 RAPORTI I AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM 

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

        Bordin e Drejtorëve të KRU Hidromorava Sh.a. znj. Elhame Shefkiu 

        Kryeshefin Ekzekutiv z. Muhamed Suliqi 

        Zyrtarin Kryesor të Financave dhe Thesarit znj. Merita Dauti - Xhelili 

   Adresa: Rruga Vëllezërit Frashëri p.n. 60000 Gjilan 

1.1 Opinioni i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të KRU 

Hidromorava Sh.a. 

Ne kemi kryer auditimin e Pasqyrave Financiare Vjetore (PFV) për vitin 2019 të Kompanisë 

Regjionale Ujësjellësi Hidromorava Sh.a., (më 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, shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare, përfshirë 

përmbledhjen e politikave të rëndësishme kontabël. 

2. Opinion i kualifikuar  

Sipas opinionit tonë, përveç efektit të çështjeve të përshkruara në paragrafin për Bazën për Opinion 

të Kualifikuar, Pasqyrat Financiare të bashkangjitura për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2019, 

prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale të pozitës financiare të 

Kompanisë deri me 31 dhjetor 2019, performancës së saj, si dhe rrjedhës së parasë së gatshme për 

vitin 2019, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). 

Transaksionet janë kryer në pajtim me rregullat dhe rregulloret financiare, të aplikueshme për 

ndërmarrjet publike. 

Baza për opinion të kualifikuar  

1. Sipas Standardit Ndërkombëtar të Kontabilitetit - SNK 16, rivlerësimi i pasurive jo 

qarkulluese kërkohet të bëhen çdo tre deri në pesë vjet, 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 në pasqyrën e pozitës financiare ka prezantuar pasuri jo qarkulluese (prona, 

pajisje dhe impiante) në vlerë neto 7,779,411€ për të cilat për herë të fundit e kishte realizuar 

një rivlerësim në vitin 2007. Andaj ne nuk ishim në gjendje të konstatojmë nëse vlera e 

pasurive jo qarkulluese është e saktë, apo e mbi/nënvlerësuar. 

Çështja e rivlerësimit të pasurive jo qarkulluese, ishte trajtuar edhe në raportin e auditimit 

financiar për vitin 2018, mirëpo sipas zyrtarëve të kompanisë, aksionari (Ministria e 
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Zhvillimit Ekonomik) ka marr përsipër kontraktimin e një kompanie të licencuar për 

rivlerësim e pasurive për të gjitha kompanitë e ujësjellësit në Kosovë, por një gjë e tillë ende 

nuk është realizuar. 

2. Arkëtimet në shumën 11,051€, nuk u janë zbritur konsumatorëve përkatës për obligimet e 

shlyera ndaj kompanisë, por këto mjete ishin regjistruar në kategorinë e të arkëtueshmeve si 

zbritje me përshkrimin “Pagesa të paidentifikuara”. Sipas zyrtarëve të ndërmarrjes, kjo ka 

ndodhur si pasojë e vështirësive në identifikimin e konsumatorëve me rastin e pagesave nga 

llogaria bankare.  

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

Shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare, prezantojnë informacionet shtesë në mënyrë 

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

pasqyrës së pozicionit financiar dhe pasqyrës së të ardhurave gjithëpërfshirëse. 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 llogarive të arkëtueshme dhe rrjedhës së parasë së gatshme.  

 

Çështje Të tjera  

Pasqyrat financiare vjetore të KRU Hirdomoravës për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2018 ishin 

audituar nga një kompani private e auditimit, e cila kishte dhënë opinion të kualifikuar, për shkak 

se ishte angazhuar pas datës së numërimit të inventarit fizik dhe mjeteve themelore në fund të vitit, 

nuk ishte bërë rivlerësimi i pasurive që nga viti 2007 dhe për shkak të pa mundësisë së testimeve 

për saktësinë dhe ekzistencën e të arkëtueshmeve nga shërbimet. 

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

“Hidromorava” Sh.a. 

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 

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 keq-deklarimit 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 të Kompanisë. 

 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 Kompanisë, 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 Kompania 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. 
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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 

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. 

2 Gjetjet dhe Rekomandimet 

Ne kemi kryer auditimin e Pasqyrave Financiare Vjetore të Kompanisë Regjionale Ujësjellësi 

Hidromorava sh.a. 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 në shtojcën II.  

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

Regjionale Ujësjellësi Hidromorava sh.a. gjatë zhvillimit të procesit të auditimit. 
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2.1 Rekomandimet për opinionin  

Rekomandimi A1 1 Bordi i drejtorëve të sigurojë një rishikim gjithëpërfshirës të regjistrit të pasurisë 

dhe të ndërmarrë veprime konkrete për rivlerësimin dhe rishikimin e jetës së 

dobishme të pasurive së paku një herë në (5) pesë vite. Kjo me qëllim të paraqitjes 

së vlerës reale të pasurive, në përputhje me kërkesat e SNK 16. 

Rekomandimi A2 Bordi i drejtorëve të sigurojë që janë marrë veprimet e duhura për të identifikuar 

konsumatorët, mjetet e të cilëve janë në llogarinë “Pagesa të paidentifikuara” 

dhe se u janë zbritur obligimet e papaguara ndaj kompanisë. 

Rekomandimi A3 Bordi i drejtorëve të sigurojë që shënimet shpjeguese të përmbajnë parimet bazë 

që përdoren për hartimin e pasqyrave financiare, njohjen e të arkëtueshmeve 

dhe informacionet mbi përbërjen e zërave të pasqyrave janë dhënë sipas 

kërkesave të standardeve të kontabilitetit. 

 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohet me të gjitha çështjet tek baza për opinion.   

  

                                                      
1 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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2.2 Gjetjet për çështjet e kontabilitetit dhe të pajtueshmërisë  

Politikat dhe procedurat kontabël 

Çështja A4 - Mungesa e një udhëzuesi për politikat dhe procedurat kontabël 

Kriteri Sipas SNK 8 “Politikat Kontabël, Ndryshimet në Vlerësimet Kontabël dhe 

Gabimet”, Një njësi ekonomike zgjedh dhe zbaton politikat e saj kontabël me 

qëndrueshmëri për transaksione, ngjarje dhe kushte të tjera të ngjashme. Duke 

ju referuar një kërkesë të tillë nga standardi, politikat kontabël janë parimet, 

bazat, marrëveshjet, rregullat dhe praktikat e veçanta që zbatohen nga një njësi 

ekonomike në përgatitjen dhe paraqitjen e pasqyrave financiare. Ato përfshijnë 

gjykime të bazuara në informacionet më të fundit të besueshme, të 

disponueshme. 

Gjetja: Përkundër faktit se kompania ka një numër të rregulloreve sipas kërkesave të 

Ligjit për NP, ajo ende nuk ka politika të qarta të gjykimeve dhe vlerësimeve 

kontabël të përmbledhura për t’i përdorur për hartimin e pasqyrave financiare 

vjetore.  

                                  Kjo çështje ishte ngritur gjatë auditimit dhe menaxhmenti është dakorduar që t’i 

hartoj këto politika për përgatitjen e PFV. Deri më tani bordi i drejtorëve të 

kompanisë ende nuk kishte aprovuar politika të tilla, por zotimi i menaxhmentit 

është se janë duke punuar në hartimin e tyre.  

 Mungesa e politikave dhe procedurave kontabël ndikon në ecurinë e përgatitjes 

së PFV-ve duke mos krijuar parakushte për parandalimin e keq deklarimeve të 

zërave material. Po ashtu, në mungesë të politikave të qarta dhe vlerësimeve 

kontabël mund të rrezikohen objektivat strategjike të kompanisë. 

Rekomandimi A4 Bordi i drejtorëve të sigurojë hartimin dhe miratimin e udhëzuesit të politikave 

dhe procedurave kontabël dhe zbatimin e tij në mbajtjen e librave kontabël dhe 

raportim financiar. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohet  
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Çështja A5 – Prezantime jo sakta në llogarinë e arkëtueshme dhe në pasqyra e rrjedhës së parasë 

së gatshme 

Kriteri Sipas SNK 7, pasqyra e rrjedhës së parasë raporton mbi rrjedhën e parasë së 

gatshme për gjatë periudhës duke i klasifikuar në aktivitete operative, 

investuese dhe financuese. Informatat rreth rrjedhës së parave të kompanisë janë 

të dobishme për t'i dhënë shfrytëzuesit të pasqyrave financiare një vlerësim të 

rrjedhës së parave gjatë një periudhe kontabël. 

Gjetja  Kompania kishte hartuar pasqyrën e rrjedhës së parasë, por analizat tona 

tregojnë se llogaritë e arkëtueshme në kontabilitet dhe të prezantuara në 

pasqyrën e pozitës financiare në krahasim me të dhënat e modulit të shitjes ishin 

nënvlerësuar për 7,910€. Ndikimi i saldos përfundimtare të llogarive të 

arkëtueshme ishte reflektuar edhe te pasqyra e rrjedhës së parasë së gatshme 

dhe si rrjedhojë nuk ishte prezantuar saktë për të njëjtën shumë. Kjo për shkak 

të mos harmonizimit të dhënave mes departamentit të faturimit dhe atij të 

financave. 

 Mos harmonizimi i të dhënave në mes të departamenteve ndikon në rrjedhjen e 

gabimeve në zëra të caktuar dhe rrjedhimisht në saktësinë e pasqyrave 

financiare.  

Rekomandimi A5 Bordi i drejtorëve të sigurojë se janë vendosur procese efektive për të konfirmuar 

harmonizimet e shënimeve në mes të departamenteve dhe korrigjimet e 

gabimeve të identifikuara te saldo e llogarive të arkëtueshme dhe te pasqyra e 

rrjedhës së parasë së gatshme.  

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohet 

 

Pasuritë afatshkurtra 

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

ishte 4,700,469€. Ato kanë të bëjnë kryesisht me llogaritë e arkëtueshme tregtare, të prezantuara më 

vlerë prej 3,449,086€ dhe paranë e gatshme në arkë dhe llogari bankare në vlerë prej 733,026€, stoqet 

në vlerë prej 489,433€, si dhe pasuritë afatshkurtra-paradhëniet dhe parapagimet në vlerë 28,924€. 
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Çështja A6 - Nënvlerësim i llogarive të arkëtueshme 

Kriteri Të dhënat e kontabilitetit duhet të jenë burim i besueshëm për hartimin e 

pasqyrave financiare. Sipas SNK një njësi ekonomike duhet të japë informacion 

shpjegues, ose në pasqyrën e pozicionit financiar ose në shënimet shpjeguese, 

për nën klasifikime të mëtejshme të zërave të paraqitur, klasifikuar në një 

mënyrë të përshtatshme për operacionet e njësisë ekonomike.  

Gjetja  Analizat tona tregojnë se llogaritë e arkëtueshme të prezantuara në pasqyrën e 

pozitës financiare në krahasim me të dhënat e modulit të shitjes ishin 

nënvlerësuar për 7,910€. Ky nënvlerësim kishte ndodhur gjatë lëvizjeve të vitit, 

më saktësisht nuk ishte bërë harmonizimi mes saldos së hapjes dhe faturimeve 

të periudhës të zbritur për arkëtimet e periudhës. 

 Mungesa e kontrolleve adekuate në sistemin e kontabilitetit si dhe mos 

harmonizimi periodik i të dhënave të kësaj llogarie mes faturimeve dhe 

arkëtimeve të periudhës ndikon në mos prezantim të drejtë të informatave në 

pasqyra financiare. 

Rekomandimi A6 Bordi i drejtorëve të sigurojë se janë marrë veprimet e nevojshme korrigjuese për 

harmonizimin e të dhënave ndërmjet modulit të shitjes me modulin e 

kontabilitetit, në mënyrë që të sigurohet informacioni i saktë i vlerës së llogarive 

të arkëtueshme. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohet  

 

Detyrimet afatshkurtra 

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

ishte 94,943€. Ato kanë të bëjnë kryesisht me llogaritë e pagueshme tregtare ndaj furnitorëve, të 

prezantuara më vlerë prej 58,326€ dhe detyrimeve tjera me vlerë 36,617€ që kanë të bëjnë me 

detyrimet për tatimet dhe kontributet në paga, detyrimet ndaj sindikatës së punëtorëve dhe 

detyrimet e tatimit mbi vlerën e shtuar. Kemi testuar 7 mostra për testim substancial dhe 5 për testim 

të pajtueshmërisë për vitin 2019 në llogaritë e pagueshme tregtare. Vlera totale e testeve substanciale 

është 14,629€. 
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Çështja A7 - Mos pagimi i faturave brenda afatit të kontraktuar 

Kriteri Bazuar në nenin 4.2 të dy kontratave të nënshkruara mes Kompanisë dhe dy 

operatorëve ekonomik, saktësohet se pagesa e detyrimeve duhet të bëhet brenda 

15 ditëve për njërën kontratë dhe brenda 30 ditëve në kontratën tjetër, nga data 

në të cilën kërkesat regjistrohen nga departamenti përkatës - pranohen për 

pagesë në Kompani.  

Gjetja  Kompania kishte pranuar tri fatura në vlerë: 975€, 989€ dhe 3,049€, të cilat ishin 

raportuar si detyrim në pasqyrat financiare të 2019, mirëpo të njëjtat nuk ishin 

paguar edhe në tre mujorin e parë të vitit 2020. Kjo kishte ndodhur për shkak të 

mos përcjelljes së afateve për pagesë të detyrimeve ndaj operatorëve ekonomik 

nga departamenti i financave. 

 Mos pagesa e faturave ndaj operatorëve ekonomik nga Kompania brenda 

afateve kohor të përcaktuara në kontratë rrit mundësinë e padive nga operatorët 

ekonomik, apo shlyerjen e borxhit përmes përmbaruesve privat e cila mund të 

shkaktoj kosto shtesë për Kompaninë. 

Rekomandimi A7 Bordi i drejtorëve të sigurojë që të gjitha detyrimet ndaj operatorëve ekonomik 

paguhen brenda afateve kohore të akorduara në kushtet e kontratës në mes dy 

palëve. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohet 

 

Shpenzimet e Pagave  

Shpenzimet e pagave për vitin 2019 ishin 1,243,545€. Numri i të punësuarve në fund të vitit ishte 

201. Gjatë vitit 2019 ishin punësuar tre punonjës të rinj. Kemi testuar 100 mostra për teste 

substanciale në vlerë 49,685€ si dhe 10 mostra për teste të pajtueshmërisë. 



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

 

11 

Çështja A8 - Mangësi në procesin e konkursit publik për rekrutim të stafit  

Kriteri Konkursi i shpallur më 12.02.2019 për plotësimin e vendeve të lira të punës: 

Operator i GIS-it (1 pozitë), Punëtor të çkyqjes (5 pozita), Punëtor fizik (2 pozita), 

Punëtor shtëpiak (1 pozitë), ka rezultuar me parregullsitë në vijim: 

Udhëzimi administrativ (MPMS) nr. 07/2017 për rregullimin e procedurave të 

konkursit të sektorit publik, përcakton që:  

- Neni 5 pika 1.6 kërkon që konkursi të përmbajë kohëzgjatjen e emërimit, një 

pëshkrim nëse pozita është me afat të caktuar ose e përhershme, si dhe 

kohëzgjatjen e periudhës provuese;  

- Neni 7 pika 1 kërkon që organi përkatës i autorizuar me statutin apo aktin e 

brendshem në afat prej 3 ditësh nga dita e publikimit të konkursit publik të 

nxjerr vendim për themelimin e komisionit të përzgjedhjes; 

- Neni 9 pika 2 kërkon që pas skadimit të afatit të konkusit në afat vijues prej 

(8) ditësh, komisioni përpilon listen e aplikuesve të cilët i plotësojnë kushtet 

dhe kriteret e konkursit;  

- Neni 9 pika 5 kërkon që komisioni përzgjedhës të përpilojë listën definitive 

dhe në afat prej 15 ditësh pas skadimit të afatit të konkursit dhe të ftojë 

aplikuesit për t’iu nënshktruar testimit; 

Gjetja: Në renditje kronologjike të pikave (kritereve) më lartë janë paraqitur gjetjet që 

ndërlidhen me mos respektimin e tyre:  

- Kompania në konkursin publik nuk kishte përcaktuar fare kohëzgjatjen e 

kontratës; 

- Komisioni përzgjedhës ishte themeluar 19 ditë nga dita e publikimit të 

konkursit;  

- Komisioni përzgjedhës nuk kishte perpiluar listën e aplikuesve që i 

plotësojnë kushtet dhe kriteret e konkursit; dhe 

- Komisioni përzgjedhës fillimisht nuk kishte organizuar test me shkrim por 

të gjithë aplikuesit ishin ftuar direkt për test me gojë (intervista). 

Pasi ky proces ishte kontestuar nga një aplikant i cili ishte ankuar në 

inspektoratin e punës, kompania ishte detyruar të përpiloj listën e aplikatëve për 

testim me shkrim.  
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 Parregullsitë në procesin e konkursit publik të rekrutimit mund të rezultojnë në 

kontestimin e tij, qoftë nga palët e përfshira në të apo edhe nga institucionet 

monitoruese për zbatim të ligjit të punës, për arsye të mos aplikimit adekuat të 

kërkesave procedurale të cilat mund të shkaktojnë edhe anulimin e tij. 

Rekomandimi A8 Bordi i drejtorëve të siguroj që në çdo proces të rekrutimit, zbatohen në përpikëri 

procedurat përkatëse, në mënyrë që proceset e rekrutimit të jenë sa më 

transparente dhe në përputhje me kërkesat ligjore e rregullative. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohet 
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Çështja A9 - Dhënia e stimulimeve për punonjës në mungesë të një politike të shpërblimeve të 

miratuar nga bordi  

Kriteri Kodi i Etikës dhe Qeverisja Korporative për Ndërmarrjet Publike i publikuar nga 

Njësia për Politika dhe Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike, tek kapitulli 29, 

Shpërblimet e punonjësve, përkatësisht 29.1 thotë se: “Shpërblimi për tё gjithë tё 

punësuarit ёshtё i përcaktuar nga Komiteti për Staf dhe Shpërblime brenda 

kontekstit tё politikave tё caktuara nga Bordi. Parimi kryesor ёshtё që 

Ndërmarrja do tё mbaj një kornizë tё drejtë tё politikave tё shpërblimit e cila 

bazohet në përpjekjet e individëve që ndihmojnë në krijimin e suksesit tё 

ndërmarrjes”. 

Gjetja  Kryeshefi Ekzekutiv kishte aprovuar lejimin e pagesës së stimujve për 

punonjësit e angazhuar jashtë orarit të rregullt të punës si rezultat i angazhimit 

të stafit për punë të ndryshme. Në katër vendime2 individuale, 10 punonjës kanë 

përfituar stimuj prej 10% mbi pagën bazë. Përderisa në tre vendime3 individuale 

34 punonjës kanë përfituar stimuj prej 5% mbi pagën bazë. 

Të gjitha këto vendime ishin nxjerrë nga Kryeshefi Ekzekutiv, bazuar në 

rekomandimin e eproreve të punonjësve, mirëpo pa ndonjë rregullore apo 

udhëzues i cili do të përcaktonte mënyrën, kriteret dhe procedurat se në çfarë 

rrethana ndahen këto shpërblime. 

 Dhënia e stimujve pa procedurë të rregulluar dhe miratuar nga Kompania rrit 

rrezikun që procesi të mos jetë i drejtë, duke shkaktuar kështu diskriminim dhe 

pakënaqësi brenda Kompanisë e cila si pasojë mund të ketë ndikim në mos 

realizimin e objektivave.  

Rekomandimi A9 Bordi i drejtorëve të siguroj hartimin e një rregulloreje apo udhëzuesi për 

procedurën dhe mënyrën e ndarjeve të stimujve të performancës pozitive të 

punëtorëve. Stimujt të jepen vetëm në bazë të procedurës zyrtare të miratuar, e 

cila do të duhej të siguronte transparencë dhe trajtim të barabartë për të gjithë 

punonjësit e kompanisë.  

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohet   

 

 

 

                                                      
2 Me vendimin nr. 579, 675, 187 dhe 1838 iu është ndarë stimulim prej 10% mbi pagën bazë 34 punonjësve 
3 Me vendimin 82 , 579 dhe 674 iu është ndarë stimulim prej 5% mbi pagën bazë 10 punonjësve. 
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Shpenzimet operative dhe shpenzimet tjera  

Shpenzimet operative dhe shpenzimet tjera janë në shumën 618,864€. Ato kanë të bëjnë me 

shpenzimet e riparimit dhe mirëmbajtjes, shpenzimet administrative, shpenzimet e energjisë dhe 

derivateve, shpenzimet e marketingut dhe shpenzime tjera operative. Kemi testuar 47 mostra për 

teste substanciale në shumën 44,873€ si dhe 13 mostra për teste të pajtueshmërisë (përfshirë 10 

procedura të prokurimit dhe tre mostra për blerjet direkte). 
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Çështja A10 - Vonesa në realizimin e projektit dhe mos vazhdimi i sigurimit të ekzekutimit të 

kontratës  

Kriteri Sipas Rregullores dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik, pika 30.6 

Sigurimi i ekzekutimit do të mbetet valid për një periudhë prej tridhjetë (30) ditë 

pas kompletimit të kontratës.  

Po ashtu neni 8 i kontratës specifikon se nëse OE me përgjegjësinë e tij nuk arrin 

të dorëzojë më kohë punët, autoriteti kontraktues pa njoftim zyrtar dhe pa 

paragjykim ka të drejtë të aplikoj penale prej 0.25% të shumës së punëve të pa 

përfunduara deri në lartësinë maksimale 10% të vlerës së kontratës. 

Gjetja: Kompania kishte nënshkruar kontratën “Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në 

regjionin e Gjilanit - zonat rurale” me vlerë 182,346€ në korrik 2017 dhe plani 

dinamik për kryerjen e punëve ishte 120 ditë pune ndërsa ky projekt ende ishte 

i pa përfunduar. 

Po ashtu për këtë projekt periudha valide e sigurimit të ekzekutimit kishte 

skaduar në qershor të vitit 2018, dhe nuk ishte vazhduar periudha e 

vlefshmërisë së sigurimit të ekzekutimit të kontratës, përderisa kjo kontratë 

ende nuk ishte kompletuar as deri në fund të vitit 2019. Edhe pse ky projekt 

kishte vonesa dhe OE nuk kishte përfunduar punët më kohë, kompania nuk 

kishte aplikuar penale për vonesat e shkaktuara. 

Kjo kishte ndodhur për shkak se furnizimin me gypa sipas marrëveshjes do ta 

bënte donatori (CDI), i cili ishte vonuar në furnizimin me gypa të ujësjellësit, 

ndërsa menaxherët e kontratave nuk kishin treguar kujdes që të kërkonin nga 

OE vazhdimin e periudhës së sigurimit të ekzekutimit si masë mbrojtëse në rast 

të ndonjë tërheqje të njëanshme të operatorit nga ky projekt. 

 Skadimi i periudhës valide të sigurimit të ekzekutimit të kontratës ndikon në 

zbehjen e përgjegjësisë së OE ndaj Ndërmarrjes për shkak të mungesës së 

mekanizmave mbrojtës, rastet kur ata mos t’i përmbahen detyrimeve 

kontraktuale. 

Rekomandimi A10 Bordi i drejtorëve të siguroj se të gjitha projektet e kontraktuara realizohen 

brenda afateve të parapara, të jenë të mbuluara me sigurim të ekzekutimit të 

kontratës deri në pranimin final të tyre, dhe në rast të skadimit të vlefshmërisë 

së sigurimit para përfundimit të projektit, të vazhdohet afati i vlefshmërisë së tij.  

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohet   
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Çështja A11 - Ndryshimi i disa pozicioneve pa ndryshim të kontratës 

Kriteri Sipas Rregullores dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik, pika 61.22 

thekson se aty ku ndryshohet kontrata me qëllim të ndryshimit të termave dhe 

kushteve fillestare, ndryshimi i kontratës do të përgatitet nga departamenti i 

prokurimit. 

Gjetja: Projekti ”Ndërtimi i kapërderdhëses së Pendës, Përlepnicë-Gjilan” ishte 

nënshkruar me çmim total 395,989€ në gusht, 2018. Në dhjetor 2018 ishte bërë 

kërkesa nga OE për ndryshimin e disa pozicioneve të punës, të cilat përfshinin 

shtimin e sasisë së punëve përgatitore dhe të betonit duke zëvendësuar ato me 

mos kryerjen e punëve elektrike dhe disa punëve tjera. Kjo kërkesë ishte 

aprovuar nga menaxheri i projektit dhe Kryeshefi Ekzekutiv, dhe vlera totale e 

pozicioneve të pakryera që përfshijnë punët elektrike dhe punët tjera ishte 

12,498€. Mirëpo, këto ndryshime nuk ishin reflektuar nga departamenti i 

prokurimit në ndryshimin e kontratës bazë edhe pse ndryshimet kishin efekt 

kushtet fillestare të kontratës. Kjo kishte ndodhur për shkak se menaxheri i 

kontratës dhe organi mbikëqyrës nuk e kishin informuar me kohë 

departamentin e prokurimit për ndryshimin e kushteve fillestare të kontratës.  

 Ndryshimi i disa pozicioneve të kontraktuara me disa pozicioneve të pa 

kontraktuara pa u ndryshuar kushtet fillestare të kontratës mund të ndikoj që 

projekti kapital të mos përfundohet ashtu siç është planifikuar dhe të dorëzohet 

me mangësi. 

Rekomandimi A11 Bordi i drejtorëve të siguroj se ndryshimi i kushteve fillestare të kontratave 

bëhet përmes departamentit të prokurimit dhe se këto ndryshime reflektohen në 

kontratën bazë. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohet 
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Njësia e Auditimit të Brendshëm  

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) operon me një Zyrtare të Auditimit. Për të kryer një auditim 

efektiv nevojitet një program gjithëpërfshirës i punës i cili reflekton rreziqet financiare dhe të tjera 

të Kompanisë dhe ofron siguri të mjaftueshme mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm. Ndikimi 

i produkteve të Auditimit të brendshëm duhet të gjykohet nga rëndësia që i jep Menaxhmenti 

zbatimit të rekomandimeve të auditimit. 

 NJAB kishte përgatitur planin vjetor ku kishte planifikuar gjashtë auditime. Prej tyre gjashtë 

raporte kishin përfunduar gjatë vitit 2019. Komiteti i auditimit kishte mbajtur katër takime dhe 

kishte shqyrtuar raportet e NjAB-së.  

Në përgjithësi puna e AB ishte e fokusuar në fushat me rrezik, si në shpenzime, të hyra, personel 

etj. Po ashtu edhe mbulueshmëria e vitit aktual ishte dominuese, që i ofronte siguri menaxhmentit 

për funksionimin e kontrolleve të brendshme. Nuk kemi ndonjë çështje për të adresuar te kjo njësi.  
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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: 

Gjetja  Korrigjimet e shënimeve shpjeguese dhe disa zërave në pasqyra financiare  

Veprimi i kërkuar  Versioni i parë i pasqyrave financiare na u është dorëzuar më datë 29.04.2020. 
Si rezultat i analizave tona preliminare janë konstatuar disa gabime të cilat ishin 
të mundshme dhe kishin nevojë të korrigjoheshin. Më saktësisht mungonin 
shënimet mbi politikat kontabël përmbledhëse të kompanisë, po ashtu edhe 
shënimet shpjeguese për zërat material nuk kanë qenë të sqaruara mjaftueshëm 
për përdoruesit e pasqyrave financiare dhe në disa raste ju kanë munguar edhe 
shumat krahasuese me periudhën paraprake. Edhe pasqyra e rrjedhës së parasë 
nuk ishte e plotë në zërat e aktiviteteve operative dhe rrjedhimisht u konstatuan 
disa diferenca. 

Rezultati Bordi i drejtorëve në bashkëpunim më menaxhmentin dhe Zyrtarin Kryesor 
Financiar kanë adresuar këtë çështje, duke korrigjuar zërat të cilët nuk ishin 
prezantuar saktë në pakon e pasqyrave financiare. Më datë 29.05.2020 kemi 
pranuar versionin final të pasqyrave financiare të korrigjuar për zërat dhe 
shënimet shpjeguese të cilët nuk ishin prezantuar saktë në versionin e parë. 
Mirëpo, përkundër korrigjimeve të bëra, ende kanë mbete disa çështje të cilat 
janë të prezantuara si gjetje në brendësinë e këtij raporti. 
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Shtojca I: Statusi i zbatimit të rekomandimeve të vitit(eve) 

paraprak(e) 

Raporti i auditimit për PFV-të e vitit 2018 të Kompaninë ka rezultuar në nëntë rekomandime 

kryesore. Kompania nuk kishte përgatitur një Plan Veprimi ku paraqiten mënyra se si do t’i 

zbatonin rekomandimet e marra përveç komenteve në raportin e auditorit. 

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2019, gjashtë rekomandime ishin zbatuar plotësisht, një ishte 

zbatuar pjesërisht, ndërsa dy nuk ishin adresuar ende. Për një përshkrim më të plotë të 

rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në Tabelën në vijim. 
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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 Ne i rekomandojmë menaxhmentit të KRU 
“Hidromorava SHA” që të bëjë 
rivlerësimin e aseteve duke marr për bazë 
kërkesat për rivlerësim sipas standardeve 
ndërkombëtare të kontabilitetit. 

Ekzistojnë 
dëshmitë për 
takimet e KRU–
ve dhe MZHE 
për çështjen e 
rivlerësimit të 
pasurive. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

2 PFV Ne rekomandojmë që menaxhementi të bëj 
harmonizimin e kodeve të pasurive 
themelore në mes të sistemit kontabël dhe 
gjendjes fizike, si dhe të bëj krahasimin në 
baza vjetore të regjistrimit fizik te pasurive 
themelore me të dhënat kontabël dhe të 
reflektoje në kontabilitet çdo diferencë te 
mundshme. 

Zyrtari për 
asete kishte 
regjistruar të 
gjitha barkodet 
dhe i kishte 
harmonizuar 
me regjistrat 
kontabël. 

Rekomandim 
i zbatuar. 

3 Pasqyra e 
pozitës 
financiare 
(Bilanci i 
gjendjes) 

Ne rekomandojmë që të bëhen analiza më 
gjithëpërfshirëse në lidhje me aftësinë e 
pagesës së të arkëtueshmeve nga 
konsumatorët në mënyrë që provizioni i 
njohur të përfaqësoj të jetë në përputhje 
me kërkesat nga standardet 
ndërkombëtare të kontabilitetit. 

Kanë filluar të 
kryejnë 
rishikim të 
provizioneve 
për mundësitë e 
pagesës së tyre, 
mirëpo ende 
nuk është 
finalizuar sepse 
ka një 
popullacion 
shumë të madh. 

Rekomandim 
pjesërisht i 
zbatuar.  

4 Pasqyra e të 
ardhurave dhe 
shpenzimeve 

Ne rekomandojmë menxhamentin që të 
implementojë një sistem adekuat të 
kontrolleve në procesin e arkëtimit të të 
hyrave që do të ndikonte në uljen e 
rrezikut nga keqpërdorimet e mundshme 
te parasë së gatshme. 

Kemi testuar 
arkëtimet me 
para të gatshme 
dhe kontrollet 
janë adekuate.  

Rekomandim 
i zbatuar. 

5 Pasqyra e të 
ardhurave 
dhe 
shpenzimeve 

Ne rekomandojmë menaxhementin që të 
krijojë politikën e vazhdimësisë së 
aktivitetit dhe të bëhet testimi i 
funksionimit të saj në baza periodike. 

Asnjë veprim 
nuk është 
marrë. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

6 Pasqyra e 
pozitës 
financiare 
(Bilanci i 
gjendjes) 

Rekomandojmë menaxhmentin që të fut 
në përdorim e-mailat zyrtare për të gjithë 
pasi përdorimi i e-mailave private mund 
të sjelle rrezik të humbjes se të dhënave 
dhe keqpërdorime të ndryshme. 

Kompania 
tanimë përdor 
e-maila zyrtar. 

Rekomandim 
i zbatuar 
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7 Pasqyra e 
pozitës 
financiare 
(Bilanci i 
gjendjes) 

Ne rekomandojmë menaxhementin që të 
sigurohet që shpalosja e mjeteve 
themelore të reflektoje të gjitha lëvizjet e 
vitit që ndodhin nga investimet në vijim në 
kategoritë përkatëse të mjeteve themelore. 

Lëvizjet e 
pasurisë kanë 
qenë të sakta. 

Rekomandim 
i zbatuar. 

8 Pasqyra e 
pozitës 
financiare 
(Bilanci i 
gjendjes) 

Ne rekomandojmë që menaxhmenti të 
caktoje auditorin e jashtëm paraprakisht 
në mënyrë që të mund të marr pjesë në 
numërim të stoqeve dhe mjeteve 
themelore në fund të vitit dhe caktimi të 
jetë në përputhje me ligjin e ri për raportim 
financiar, auditim. 

Ne kemi qenë 
të angazhuar 
me kohe dhe 
kemi vëzhguar 
numërimin e 
stoqeve. 

Rekomandim 
i zbatuar. 

9 Pasqyra e të 
ardhurave 
dhe 
shpenzimeve 

Ne rekomandojmë menaxhementin që të 
formatizojë proceset e barazimeve ku të 
ketë proces të nënshkruar nga përpiluesi 
dhe rishikuesi të paktën në baza mujore. 

Tani këto 
barazime bëhen 
dhe 
nënshkruhen 
në baza mujore. 

Rekomandim 
i zbatuar. 

Nr. Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet e vitit 2019 

 

1 Baza për 

opinion 

Bordi i drejtorëve të sigurojë një rishikim gjithëpërfshirës të regjistrit të 
pasurisë dhe të ndërmarrë veprime konkrete për rivlerësimin dhe rishikimin 
e jetës së dobishme të pasurive së paku një herë në (5) pesë vite. Kjo me qëllim 
të paraqitjes së vlerës reale të pasurive, në përputhje me kërkesat e SNK 16. 

2 Baza për 

opinion 

Bordi i drejtorëve të sigurojë që janë marrë veprimet e duhura për të 
identifikuar konsumatorët, mjetet e të cilëve janë në llogarinë “Pagesa të 
paidentifikuara” dhe se u janë zbritur obligimet e papaguara ndaj 
kompanisë. 

3 Baza për 
opinion 

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

4  Gjetjet për 
çështjet e 
kontabilitetit 
dhe të 
pajtueshmëri
së 

Bordi i drejtorëve të sigurojë hartimin dhe miratimin e udhëzuesit të 
politikave dhe procedurave kontabël dhe zbatimin e tij në mbajtjen e librave 
kontabël dhe raportim financiar. 

 

5 Gjetjet për 
çështjet e 
kontabilitetit 
dhe të 
pajtueshmëri
së 

Bordi i drejtorëve të sigurojë se janë vendosur procese efektive për të 
konfirmuar harmonizimet e shënimeve në mes të departamenteve dhe 
korrigjimet e gabimeve të identifikuara te saldo e llogarive të arkëtueshme 
dhe te pasqyra e rrjedhës së parasë së gatshme.  
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6 Gjetjet për 
çështjet e 
kontabilitetit 
dhe të 
pajtueshmëri
së 

Bordi i drejtorëve të sigurojë se janë marrë veprimet e nevojshme korrigjuese 
për harmonizimin e të dhënave ndërmjet modulit të shitjes me modulin e 
kontabilitetit, në mënyrë që të sigurohet informacioni i saktë i vlerës së 
llogarive të arkëtueshme. 

7 Gjetjet për 
çështjet e 
kontabilitetit 
dhe të 
pajtueshmërisë 

Bordi i drejtorëve të sigurojë që të gjitha detyrimet ndaj operatorëve 
ekonomik paguhen brenda afateve kohore të akorduara në kushtet e 
kontratës në mes dy palëve. 

8 Gjetjet për 
çështjet e 
kontabilitetit 
dhe të 
pajtueshmëri
së 

Bordi i drejtorëve të siguroj që në çdo proces të rekrutimit, zbatohen në 
përpikëri procedurat përkatëse, në mënyrë që proceset e rekrutimit të jenë sa 
më transparente dhe në përputhje me kërkesat ligjore e rregullative. 

 

9 Gjetjet për 
çështjet e 
kontabilitetit 
dhe të 
pajtueshmëri
së  

Bordi i drejtorëve të siguroj hartimin e një rregulloreje apo udhëzuesi për 
procedurën dhe mënyrën e ndarjeve të stimujve të performancës pozitive të 
punëtorëve. Stimujt të jepen vetëm në bazë të procedurës zyrtare të miratuar, 
e cila do të duhej të siguronte transparencë dhe trajtim të barabartë për të 
gjithë punonjësit e kompanisë. 

10 Gjetjet për 
çështjet e 
kontabilitetit 
dhe të 
pajtueshmëri
së  

Bordi i drejtorëve të siguroj se të gjitha projektet e kontraktuara realizohen 
brenda afateve të parapara, të jenë të mbuluara me sigurim të ekzekutimit të 
kontratës deri në pranimin final të tyre, dhe në rast të skadimit të 
vlefshmërisë së sigurimit para përfundimit të projektit, të vazhdohet afati i 
vlefshmërisë së tij. 

11 Gjetjet për 
çështjet e 
kontabilitetit 
dhe të 
pajtueshmëri
së 

Bordi i drejtorëve të siguroj se ndryshimi i kushteve fillestare të kontratave 
bëhet përmes departamentit të prokurimit dhe se këto ndryshime 
reflektohen në kontratën bazë. 
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Shtojca II: Letër Konfirmimi 

 



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

 

25 

Shtojca III: Pasqyrat Financiare Vjetore të Audituara  
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1.Informata të përgjithshme mbi kompaninë 

 

Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit të Gjilanit nga ujësjellësi publik, fillon aty kah viti  1940  me ndërtimin 

e kaptazhës së parë afër fshatit Koretishtë,e cila gjendet rreth 4 km nga qendra e sotme e qytetit të Gjilanit, 

me vazhdim të rekonstruimit, zgjerimit e modernizimit të vazhdueshëm, në vitin 1971 filloi projekti për 

zgjerimin e kapaciteteve të ujit të pijshëm për qytetin e Gjilanit, në pjesën mbi fshatin Përlepnicë, pikërisht 

në vendin e quajtur ‘Guri i Hoxhës’e cila gjendet rreth 5 km nga fshati Përlepnicë. 

Kështu që në vitin 1978 filloi realizimi i projektit më të rëndësishëm për furnizim me ujë të pijshëm duke 

ndërtuar Pendën në fshatin Përlepnicë, ku punimet e përfundimit të Pendës kanë zgjatë deri në fund të 

vitit 1983 ku krahas ndërtimit të Pendës është ndërtuar edhe fabrika për pastrimin e ujit të pijshëm. 

Krijimit të kësaj ndërmarrje i ka paraprirë ekzistimi i Pellgut të lumit natyror “Morava e Binçës. 

Pas përfundimit të luftës ne fund të vitit 1999, Komuniteti Ndërkombëtar me sugjerimin dhe prezencën e 

Qeverisë së Kosovës filluan procesin e riorganizimit të jetës në Kosovë e në këtë Kontekst edhe 

organizimin e Ndërmarrjeve Publike duke i shndërruar ato në Kompani Publike dhe duke i regjionalizuar. 

Komuniteti Ndërkombëtar dhe Qeveria e Kosovës, fillimisht studiuan gjendjet aktuale në të gjithë 

ujësjellësit e Kosovës, e pastaj në bashkëpunim me shumë partner ndërkombëtar filluan riorganizimin dhe 

rimëkëmbjen e tyre duke formuar - themeluar 7 (shtatë) Kompani Rajonale të Ujësjellësve dhe Kanalizimit. 

Në procesin e rimëkëmbjes së Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Hidromorava” në Kosovën Juglindore, 

partner kryesor shtytës ka qenë Agjencia Zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim - SDC. 

I gjithë procesi i rimëkëmbjes dhe zhvillimit ka qenë i monitoruar nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 

(AKM) – Divizioni i Ujërave dhe Kanalizimit e cila ishte edhe pronare e Kompanive Publike Kosovare. 

Kompania Rajonale e Ujësjellsit “ Hidromorava “ – Sh.A. në Gjilan ( Kompania ) është Shoqëri Aksionare e 

themeluar më 29 Maj 2007 , sipas projektit për korporatizimin e Sektorit të Ujësjellsit në Kosovë në Pajtim 

me Rregulloren e UNMIKU-ut Nr. 2001/6 të datës 8 Shkurt 2001 , “ Mbi Ndërmarrjet Afarsite në Kosovë. 

Kompania u regjistrua në Agjencinë pëe Regjistrin e Bizneseve Kosovare (ARBK) pranë Minsitrisë për Tregti 

dhe Industri ( MTI) me datën 31 Maj 2007 me numër Biznesi (NRB) 70433937 dhe me numër fiskal 

600294160 të pajisur nga Administrata Tatimore e Kosovës si em numër TVSH-së 330035908. Qeveria e 

Kosovës është pronare e shoqërive aksionare me kapital publik.Shoqëria Aksionare e KRU “Hidromorava 

“ Sh.A. , themelohet në zbatim të Ligjit Nr. 03/L-087,” Mbi Ndërmarjet Publike” , të Ligjit Nr. 02/L-123, 

“ Për Shoqëritë Tregtare “, të Vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr.3/74, datë 14.07.2009 

dhe të Vendimit të Komisionit të Minsitrave Nr.218/1, datës 30.09.2009. 

Me qëllim të kontrollit dhe mbarëvajtjes së detyrave të Ndërmarrjeve Publike, Qeveria e Kosovës 

përkatësisht Ministria e Ekonomisë dhe Financave në vitin 2008  në bazë të Nenit 37 të Ligjit për 

Ndërmarrjet Publike Nr.03/L-087 ka themeluar Njësinë për Politika dhe Monitorim të Ndërmarrjeve 

Publike (NJPMNP), me qëllim të mbështetjes së Ministrit dhe Qeverisë në ushtrimin e përgjegjësive për 

NP-të të cilat u janë dhënë atyre me Ligj. 
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NJPMNP,me këto Kompani qeverisë përmes Bordeve (Këshilltarëve) të Drejtoreve, e të cilët Drejtor 

zgjidhen përmes konkurseve publike. 

1.1. Aktivitetet biznesore të kompanisë 

Kompania furnizon me ujë të pijshëm  dhe ofron shërbime pëe ujëra të zeza në Komunat e Gjilanit , Vitisë 

dhe Kamenicës duke përfshirë edhe pjesët rurale. Kompania është përgjegjëse për menaxhimin e 

ujësjellsit dhe kanalizimit në regjionin e Gjilanit , Republika e Kosovës , duke iu përmbajtur të gjitha 

standardeve për preventivë në mbrojtjen e shëndetit të popullatës dhe  ambientit. 

 Qyteti i Gjilanit furnizohet me ujë të pijshëm i cili merret nga:  

• Akumulacioni i Perlepnicës dhe kaptazha te ‘Guri i Hoxhës’. Uji trajtohet në Fabrikën për 
Përpunimin e Ujit në Perlepnicë me kapacitet të përpunimit të ujit prej 150- 160l/s.  

• Burimet e  Lumit Morava në Veleknicë. Uji trajtohet në Fabrikën për Përpunimin e Ujit në 
Veleknicë me kapacitet të përpunimit të ujit prej 50-60l/s.  

• Burimi ‘Baja’. Uji trajtohet në stacionin e pompimit në Banjë me kapacitet maksimal të përpunimit 
të ujit prej 30-40l/s.  

Qyteti i Vitisë furnizohet me ujë të pijshëm i cili merret nga:  

• Burimi në Letnice . Uji trajtohet në Fabrikën për Përpunimin e Ujit në Letnicë me kapacitet 
maksimal të përpunimit të ujit prej 15-20 l/s.  

Qyteti i Kamenicës furnizohet me ujë të pijshëm i cili merret nga:  

• Puset që gjenden në dy zona. Uji trajtohet (klorinohet) në Stacionin e Pompimit I dhe II me 
kapacitet maksimal të pompimit të ujit prej 20-25 l/s nga të dy stacionet.   

Sistemet rurale brenda zones se sherbimeve:  

• Puset dhe stac. pompimit që gjenden në zonen e sherbimit me kapacitet maksimal të pompimit 
të ujit prej 10-15 l/s ne total.   

 KRU” Hidromorava” Sh.A. Operon me 167 punëtorë në regjion, 125  në Qendrën Regjionale  Gjilan, 
Viti 21 dhe Kamenicë 21 ,i  ndarë në tre  Departamente Teknik , Financiar  dhe në Administratë.  

 

Performanca e Kompanise në vitin 2019 ka qenë sfiduese pasi që është ballafaquar me gjendje të thatësise 

që nga Qershori I vitit 2019 kur ështa shpallur gjendje e jashtëzakonshme dhe është filluar me reduktime 

të mëdha  , resurset e ujit në Penden e Përlepnicës kanë pas rënie drastike siq dihet nga niveli 30 metra 

në 9 metra , duke pas parasysh që deri në atë nivel është I papërdorshëm.  

 

 

Prandaj performanca e kompanisë së Ujit varet prej prodhimit të ujit si product I vetëm , dhe duhet të 

theksojmë se 60% të zonës së shërbimit furnizohet nga Penda e Përlepnicës ndërsa pjesa tjetër nga 

burimet e tjera , kjo gjendje e ka rënduar edhe me tëpër  situatën e shitjes dhe ka ndikuar direct në 
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performance duke zvoglëuar  prodhimin rreth 30%   nga Penda e Perlepnicës e krahas kësaj rënie të 

faturimit dhe arkëtimit. 

 

 

 

 

 

 

Duke pas parasysh që qelësi I suksesit të Kompanive për ujëra është zvogëlimi I Ujit të pafaturuar që 

fatmirësisht Kompania jonë ka pas një trend të uljes si më lartë , përpos që viti 2019 është përballur me 

gjendjen e thatësisë dhe prodhimi në krahasim me vitin paraprak  ka pasur rënie për shkak të mungesës 

së resurseve ujore dhe krahas kesaj gjendje ka qenë e pamundur  ti permbushim planifikimet sipas Planit 

të Biznesit. 

2. Adoptimi I Standardeve të reja dhe të rishikuara Ndërkombëtare të Raportimit. 

 

2.1. Standardet dhe interpretimet  në fuqi në periudhën raportuese  

Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit - nënkuptojnë standardet ndërkombëtare të kontabilitetit 

(SNK), standardet ndërkombëtare të raportimit financiar (SNRF) dhe interpretimet e KPI-KNIRF, 

ndryshimet e mëvonshme të atyre standardeve dhe interpretimeve të ngjashme, si dhe interpretimet 

përkatëse të nxjerrura ose të miratuara nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (BSNK);  

- (SNRF 9) Instrumentet Financiare– Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar –nënkupton 

standardin ndërkombëtar me të cilin përcaktohen parimet për raportimin financiar të aktiveve 

financiare dhe pasiveve financiare, që do të paraqesë një informacion të rëndësishëm dhe të 

dobishëm për përdoruesit e pasqyrave financiare, në vlerësimin e tyre të shumave, afatit dhe 

pasigurisë së flukseve monetare të ardhshme të një njësie ekonomike 

- (SNRF1 ) Objektivi i këtij SNRF-je është të sigurojë që pasqyrat financiare të njësisë ekonomike të 

parat sipas SNRF1dhe raportet financiare të ndërmjetme të saj, për pjesë të periudhës së mbuluar 

nga këto pasqyra financiare, përmbajnë informacion të një cilësie të lartë i cili është transparent 

për përdoruesit dhe i krahasueshëm për të gjitha periudhat e paraqitura dhe  siguron një pikë të 

përshtatshme fillimi për kontabilitetin sipas Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 

(SNRF-ve); 

 

- SNK 17 Qiratë. Të drejtat dhe detyrimet për qiratë për të cilat zbatohet : i. Llogaritë e arkëtueshme 

të qerasë të njohura nga qiradhënësi janë subjekt i kërkesave për çregjistrim dhe çvlerësimi të 

Viti  Prodhimi I ujit në m3 Faturimi I ujit në m3 UPF- ja  

2015 8,535,394 3,353,922 -60.71 

2016 8,232,750 3,493,008 -57.57 

2017 8,705,458 3,782,207 -56.55 

2018 8,464,559 3,980,118 -52.98 

2019 7,397,821 3,732,950 -49.54 
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këtij Standardi; ii. Llogaritë e pagueshme të qerasë financiare të njohura nga qiramarrësi janë 

subjekt i kërkesave për çregjistrim të këtij Standardi; dhe iii. Derivativët që janë të përfshirë në 

qiratë janë subjekt i kërkesave të derivativëve të përfshirë të këtij Standardi. 

 

- SNRF 15 -Të Ardhurat nga Kontratat me Klientët zëvendëson SNK 11, SNK 18, KIRFN 13, KIRFN 15, 

KIRFN 18 dhe KIS 31. Ky standard zbatohet për të gjitha kontratat me klientët, përveç kontratave 

që trajtohen nga standardet IAS 17, IFRS 9, dhe IFRS 4. SNRF 15 paraqet një model me pesë hapa 

të njohjes së të ardhurave, i njëjtë për të gjitha llojet e transaksioneve, për të gjitha shoqëritë dhe 

industritë, pa bërë dallim midis kontratave të ndërtimit, shitjes së produkteve apo shërbimeve. 

 

3. PASQYRA E POLITIKAVE KONTABËL 
 
3.1.Deklarata e pajtueshmërisë 
 
Pasqyrat financiare janë përgaditur në pajtueshmëri me ligjet dhe rregulloret në fuqi të Kosovës si dhe 
standardet e kontabilitetit të Raportimit Financiar (SNRF) , të adaptuara nga KKRF për Kosovë. 
 
3.2.Bazat e përgatitjes së pasqyrave financiare 
 
Pasqyrat financiare janë raporte financiare për qëllime të përgjithshme të cilat janë përgadiitur në  parimin 

e vazhdimësisë në pajtueshmëri me Standardet Ndërkombëtare për Raportim Financiare SNRF,   , dhe në 

përputhje me kërkesat nga Këshilli për Raportim Financiar të Kosovës . 

3.3.Valuta e këmbimit 
 
Pasqyrat financiare janë prezentuar në EURO , e cila është monedhë funksionale e Kompanisë  e aprovuar 
nga Qeveria e Kosovës së bashku me Bankën Qendrore të Kosovës.   
Transaksionet e valutës së huaja regjistrohen me kursin e këmbimit që mbizotëron në datën e kryerjes së 
transaksioneve, Në çdo datë të bilancit , zërat monetarë të shoreur në monedhë të huaj konvertohen me 
normat mbizotëruese në datën e bilancit të gjendjes. 
 
3.4.Paraja dhe ekuivalentët e parasë 
 
Paraja dhe ekuivalentët e parasë mbahen në bilancin e gjendjes sipas kostos. Për qëllime të pasqyrës së 
rrjedhës së parasë së gatshme, paraja përfshinë paranë në dorë dhe  në llogarotë në bankë me afat 
maturimi tre muaj ose më pak 
 
 

 

3.5. Prona , impiantet dhe paisjet  

Vlera e pronёs, impianteve dhe paisjeve tё KRU Hidromoravës më  31 Dhjetor 2019 janë prezentuar në 
pasqyrat e pozicionit financiar në vlerën e tyre të rivlerësuara , sipas vlerës së tyre të datës së rivlerësimit , 
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zbritur për zhvlerësimet e akumuluar dhe të shlyerjeve të mundshme .Një zë nga pajisjet dhe makineritë 
largohet nga bilanci i gjendjes kur shitet ose kur tërhiqet nga përdorimi dhe kur nuk pritet ndonjë benefit 
i ardhshëm nga ato.Për të gjitha asetet e reja si; Prona , impiantet dhe paisjet janë matur në kosto historike 
minus zhvlerësimi i akumuluar në do humbje nga dëmtimi. 
Zhvlerësimi ngarkohet në pasqyrën e te ardhurave gjithëpërfshirëse në bazë të jetëgjatësisë vlerësuar për 
secilën pasuri duke përdorur metodën lineare. 
Shpenzimet e mëvonshme kapitalizohen vetëm kur ato rrisin përfitime të ardhshme të pasurisë specifike 
me të cilat ato lidhen . 
Normat e zhvkerësimit të mëposhtme zbatohen për periudhat aktuale dhe krahasuese: 
 

2019    2018 

Ndërtesat                                                                                     5%    5%   

Impiantet                                                                                   20%                                               20%  

Paisjet, mobileritë dhe inventari                                          20%    20% 

 

3.6.Asetet e paprekshme 
 
Asetet e paprekshme përbëhen nga sofëerët /licencat , fillimisht deklarohen sipas kostos së tyre dhe më 
pas sipas kostos minus amortizimi i akumuluar dhe humbjet e akumuluara të dëmtimeve, nëse ka pasur. 
Amortizimi regjistrohet kur këto asete janë në dispozicion për përdorim duke përdorur metoden lineare 
përderisa kostoja e një aseti të paprekshëm shlyhet përgjat kohzgjatjes së vlerësuar të përdorimit. 
  

3.7. Stoqet  

Stoqet janë njohur fillimisht sipas vlerës neto të realizueshme sipas çmimit mesatar. Vlera neto e 
realizueshme është çmimi I vlerësuar për shitje minus kostot e vlerësuara të kompletimit dhe shpenzimet 
shoqëruese të shitjes 
 

3.8. Llogarotë e arkëtueshme dhe kërkesat tjera tregtare janë regjistruar në shumën e arkëtuar kundër 

shitjes dhënë në vlerën nominale minus lejimet për borxhet e dyshimta. 

3.9. Llogaritë e pagueshme tregtare dhe të tjera  

LLogaritë e pagueshme jane njohur si obligime si rezultat i veprimeve ekonomike. Detyrimet tregtare dhe 

shumat tjera të pagueshme janë matur në kosto që është vkera e drejtë e shumës për t, u paguar në të 

ardhmen për mallrat dhe shërbimet e pranuara. 

 
3.10.Kapitali aksionarë 
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Kapitali aksionarë përbëhet nga vlera monetare e kontribuar,e regjistruar nё librat e kompanisë nё 
shumёn prej 25,000.00 € shumë kjo e deponuar në llogari bankare. 
 
3.11.Rezervat 
 
Rezervat fillimisht janë njohur në gjendjen fillestare të bilancit të gjendjes në mes të vlerës reale të 
pasurive neto dhe vlerës së kapitalit fillestar të kontribuar nga aksionari i kompanisë. 
  
3.12.Grantet qeveritare 
 
Grantet nga qeveria janё njohur me vlerёn reale ku ёshtё njё siguri e arsyeshme se grantet do tё mirren 
dhe kompania do ti pёrmbush kushtet e bashkangjitura. 
Grantet qeveritare lidhur me blerjen e paisjeve, pronёs dhe impianteve janё tё pёrfshira nё detyrimet jo 
qarkulluese si grant qeveritar i shtyrё dhe janё kredituar nё pasqyrёn e tё ardhurave nё bazё drejtёvizore 
sipas shkallёs sё zhvlerёsimit pёr kategorinё e caktuar. 
Grantet qeveritare që lidhen me shpenzimet janë të shtyra dhe njihen në pasqyrën gjithëpërfshirëse të të 
ardhurave gjatë periudhës së nevojshme që të përputhen ato me shpenzimet që ato kanë për qëllim për 
ti kompensuar 
 
 
3.13.Tatimi në fitim  
 
Tatimi prezentohet në pasqyrat financiare në përputhje me legjislacionin tatimor të Kosovës akualisht në 
fuqi , Ligji nr. 03/L-162” Mbi Tatimin në të ardhurat e Korporatave” Shpenzimet e tatimit për periushën 
përfshijnë tatimin aktual dhe të shtyrë, njihet me fitim ose humbje , përvë pjesës që lidhet me zëra të 
njohura direkt në kapital ose në të hyra tjera gjithëpërfshirëse . 
Tatimi I shtyrë njihet nga diferencat ndërmjet vlerës kontabël te pasurive dhe detyrimeve në pasqyrat 
financiare dhe bazat e tyre përkatëse tatimore ( të njohura si diferencat e përkohshme ).Detyrimet e 
shtyra tatimore njihen për të gjitha diferencat e pëkohëshme të cilat pritet të rrisinn fitimin e tatueshëm 
në të ardhmen . Pasuritë e shtyra tatimore njihen për të gjitha diferencat e përkohshme të cilat pritet të 
zvogëlojnë fitimin e tatueshëm në të ardhmen dhe do humbje tatimore ose kreditim tatimor të 
papërdorur. Vlera kontabel neto e pasurive të shtyra tatimore rishikohet në do datë të raportimit për të 
pasqyruar vkerësimin actual të fitimeve të tatueshme në të ardhmen. 
 
 

 3.14. Të hyrat dhe shpenzimet financiare  

Të hyrat financiare përfshijnë të hyrat e interest në bilancin e bankave të njohura si fitim apo humbje, te 

hyrat nga interesi njihen si akruale, shpenzimet e interest njihen në pasqyren e fitimit ose humbjes akruale. 

Shpenzimet e periudhës njihen në momentin e ndodhjes, shpenzimet operative dhe të tjera njihen në 

Pasqyrën e të ardhurave në datën e kryerjes së sherbimit, marrjes së përfitimit apo datën e origjinës. 

3.15. Njohja e të ardhurave  



Pasqyrat Financiare                               KRU “Hidromorava” SH.A                                                                                                                                                              

 
  

9 
 

Të ardhurat janë njohur me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar për mallrat dhe shërbimet e ofruara 
gjatë rrjedhjes normale të aktivitetit operativ, zvogëluar nga zbritjet, lejimet të ngjashme dhe kthimet e 
konsumatorëve. Të hyrat njihen kur mallrat janë dorezuar dh pronësia është bartur tek blerësit , shumat 
e të ardhurave mund të maten me besueshmëri 
 
3.16. Menaxhimi i riskut financiar dhe kapital 
 
Menaxhimi financiar i riskut të kompanisë bartet nga bordi i drejtorëve. 
Objektivat e kompanisë kur menaxhojnë me kapital janë të ruajnë mundësinë që kompania të vazhdoj me 
punë në të ardhmen. 
 
3.17. Rreziku I likuiditetit  

Kompania duhet të plotesojë nevijat për mjete financiare, për ti mbuluar shpenzimet operative që rrjedhin 

nga aktiviteti dhe veprimtaria e saj . Ekziston mundësia për rrezik likuditetit pasi që mjetet financiare 

mund të mos jenë të mjaftueshme për ti paguar detyrimet në kohë e duhur me një kosto të arsyeshme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRU” HIDROMORAVA “SHA 

Pasqyra  e pozitës financiare që përfundon më 31 Dhjetor 2019 
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 Shënimi  2019 2018 

  € € 

PASURITË    

Pasurië afatshkurtra     

Paraja dhe ekuivalentët e parasë 1 733,026.00 211,379.00 

Llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera  2 3,449,086.00 3,411,872.00 

Stoqet 3 489,433.00 425,152.00 

Pasuritë e tjera afatshkurtra   4 28,924.00 9,013.00 

Gjithësej pasuritë afatshkurtra    4,700,469.00 4,057,416.00 

Pasuritë afatgjata     

Prona, paisjet dhe impiantet 5 7,779,411.00 8,333,060.00 

Prona investuse    

Investimet ne vijim 6 632,169.00 306,657.00 

Pasuritë  e paprekshme 7 - 26,030.00 

Pasurite e shtyra tatimore    

Pasurite e tjera afatgjata    
Gjithësej pasuritë afatshkurtra 

   8,411,580.00 8,665,747.00 

Gjithësoj pasuritë    13,112,049.00 12,723,163.00 

DETYRIMET DHE EKUITETI    

DETYRIMET    

Detyrimet afatshkurtra      

Llogaritë e pagueshme tregtare dhe të tjera 8 58,326.00 236,822.00 

Kreditë dhe huatë , pjesa afatskurter   -            - 

Tatimet e pagueshme aktuale             -                  - 

Të hyrat e shtyra               -            - 

Provizionet afatshkurtra     

Detyrimet  e tjera afatshkurtra  9 36,617.00 60,234.00 

Gjithësej detyrimet afatshkurtra  10 94,943.00 297,056.00 

    
 

Detyrimet afatgjata     

Kreditë dhe huatë , pjesa afatgjatë   -                 - 

Provizionet afatgjata  -                 - 

Detyrimet ndak lizingut pjesa afatgjatë    

Detyrimet nga e shtyra (grantet )  11 5,582,299.00 5,193,955.00 

Detyrime tjera afatgjata                  -                - 

Gjithësej detyrimet afatgjata   5,582,299.00 5,193,955.00 
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Drejtori I përgjithshëm / ekzekutiv     Drejtor Financiar  

__________________________           _________________________________ 

Muhamed Suliqi   Merita Dauti -Xhelili 

 

Kontabilisti I certifikuar 

__________________________ 

Xhevat Rexhepi  

 

 

 

 

 

 

 

     

Gjithësej detyrimet   5,677,242.00 5,491,011.00 

    

EKUITETI     

Kapitali aksionar 12 8,074,519.00 8,074,519.00 

Fitimet/ Humbjet e bartura  (639,712.00) (842,367.00) 

Rezervat e  tjera                                                                    -                - 

Gjithësej ekuiteti   7,434,807.00 7,232,152.00 

 

Gjithësej ekuiteti dhe detyrimet   13,112,049.00 12,723,163.00 
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KRU” HIDROMORAVA. SHA 

Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse 

 për vitin që përfundon më 31 Dhjetor 2019 

 Shënimi  2019 2018 

  € € 

 
Të hyrat  

13 2,124,803.00 2,272,901.00 

Kosto e shitjes  0 0 

    

Fitimi /(humbja) bruto  2,124,803.00 2,272,901.00 

Te ardhurat tjera 14 365,473.00 95,792.00 

Shpenzimet e shpërndarjes(personelit) 15 (1,243,544.00) (1,127,984.00) 

Shpenzimet administrative(zhvlerësimit) 16 (628,165.00) (611,052.00) 

Shpenzimet tjera 17 (618,865.00) (557,034.00) 

    

Fitimi /(humbja) operative  (298.00) 72,623.00 

Shpenzimet financiare 18 (147,311.00) (143,656.00) 

Të ardhurat financiare 19 350,265.00 352,100.00 

Fitimi /(humbja para tatimit 20 202,656.00 281,067.00 
    

Shpenzimet e tatimit ne fitim  - (21,719.00) 

Fitimi /(humbja)i/ e vitit 21 202,656.00 259,348.00 

Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse    

Diferencat kembimore nga perkthimii pasqyrave 
financiare të operacioneve të huaja , neto nga tatimi  

   

Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse të vitit  - - 

Gjithësej të ardhurat /(humbjet )gjithëpërfshirëse të 
vitit 

 - - 

Drejtori I përgjithshëm / ekzekutiv     Drejtori financiar 

 

   Muhamed Suliqi      Merita Dauti -Xhelili 

Kontabilisti I certifikuar    

 Xhevat Rexhepi   
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              KRU “ HIDROMORAVA “ SH.A 

Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet 

për vitin që përfundon më 31 Dhjetor 2019 

  Kapitali 
aksionar 

 Fitimet e 
mbajtura  

Rezervat e 
tjera  Gjithësej  

  €  €  €  € 
             
Gjendja më 1 Janar 
2019 

 8,074,519.00  
(1,101,715.00)  -  6,972,804.00 

    
     

Fitimi / ( Humbja ) I /e 
vitit  

 -  
259,348.00  -  259,348.00 

Diferencat nga 
përkthimet valutore 

 -  
-  -  - 

Dividentat   -  -  -  - 
Deponimet e kapitalit 
shtesë 

 -  
-  -  - 

Ndarje e rezervave  -  -  -  - 
  8,074,519.00  (842,367.00)  -  (7,232,152.00) 
Gjendja më 31 Dhjetor 
2019 

 8,074,519.00  
(842,367.00)  -  (7,232,152.00) 

    
     

Fitimi / ( Humbja ) I /e 
vitit  

 -  
202,656.00  -  202,656.00 

Diferencat nga 
përkthimet valutore 

 -  
-  -  

- 

Dividentat   -  -  -  - 

Deponimet e kapitalit 
shtesë 

 -  
-  -  

- 

Ndarje e rezervave  -  -  -  - 

Gjendja më 31 Dhjetor 
2019 

 8,074,519.00  
(639,712.00)  -  7,434,807.00 

 

Drejtori I përgjithshëm / ekzekutiv      Drejtori financiar/  

 

Muhmaed Suliqi       Merita Dauti-Xhelili 

Kontabilisti I certifikuar 

Xhevat Rexhepi  
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KRU” HIDROMORAVA” SH.A. 

Pasqyra e rrjedhjes së parasë 

për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2019 

 

     

 Shënimi  2019  2018 

  €  € 

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operative     
Fitimi / (Humbja) i/e vitit  202,656.00  259,348.00 

Rregullimet për zërat jo në para të shpenzimeve dhe të hyrave  -  - 

Zhvlerësimi I pronës , paisjeve dhe impianteve 22 602,135.00  585,022.00 

Dëmtimi I pronës, paisjeve dhe impianteve  -  - 

Amortizimi I pasurive të paprekshme  23 26,030.00  26,030.00 

Ndryshimi I vlerës së pronës investuese   -  - 

Të ardhurat financiare  -  - 

Shpenzimet financiare   -  - 

( Fitimi ) humbja nga shitja e pronës , fabrikës dhe paisjeve  -  - 

Shpenzimet e tatimit në fitim   -  - 

      

  830,821.00  870,400.00 

Ndryshimet në pasuritë dhe detyrimet operative  -  - 

( Rritja )/ zvogëlim në llogartitë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera 24 (37,124.00)  (389,632.00) 

(Rritja )/ zvogëlimi në stoqe 25 (64,281.00)  (79,699.00) 

(Rritja ) zvogëlimi në pasuritë e tjera                                                                                 26 (19,911.00)  - 

Rritja /( zvogëlimi ) në llogarotë e pagueshme tregtare dhe të tjera 27 (178,496.00)  (45,215.00) 

Rritja /( zvogëlimi ) në detyrimet e tjera  28       (23,617.00)    

  388,344.00  51,695.00 

     
Tatimi në fitim I paguar   -  - 

Interesi I paguar  -  - 

     

Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet operative   895,645.00  566,947.00 
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Rrjedha e parasë nga aktivitetet investuese      
Pagesat për blerjet e pronës , paisjeve dhe impianteve  29 (373,998.00)  (570,566.00) 

Arkëtimet për shitjen e pronës , paisjeve dhe impianteve  -  - 

Pagesat për blerjet e pasurive të paprekshme   -  - 

Arkëtimet për shitjen e pasurive të paprekshme   -  - 

Interesi I arkëtuar   -  - 

Divdentat e paguara   -  - 

     

Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet investuese   (373,998.00)  (570,566.00) 

Rrjedha e parasë nga aktivitetet financuese      
Deponimet e kapitalit shtesë   -  - 

Dividentat e paguara   -  - 

Arkëtimet nga kreditë dhe huatë   -  - 

Ripagimi I kredive dhe huave  -  - 

Pagesat e lizingut financiare      

     

Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet financuese                           -             

                    - 
                    - 

     

Rritje /( zvoglëim ) neto I parsë dhe ekuivalentëve të parasë  521,648.00  (3,619.00) 

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fillim të vitit  211,378.00  214,997.00 

     

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fund të vitit   733,026.00  211,378.00 

     
 

Drejtori I përgjithshëm / ekzekutiv     Drejtori financiar/  

__________________________                           _________________________ 

Muhamed Suliqi      Merita Dauti-Xhelili 

 

Kontabilisti I certifikuar 

________________________ 

Xhevat Rexhepi 
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5.Shpalosja e zërave në Poziten e Pasyqres Financiare  

  Shënimi nr. 1 - Paraja e gatshme ( cash) dhe ekuivalentët e parasë 

Paraja e gatshme ( keshi) dhe ekuivalentët e parasë paraqet tepricat ( salldot) përfundimtare të parasë së 

deponuar në bankat komerciale dhe në arkë me 31 Dhjetor 2019 dhe atë si në vijim: 

Paraja në arkë dhe në bankë është si vijon : 

 

 

 

 

 

 2019 2018 

Llogaritë rrjedhësë në bankë  732,824.70 210,765.00 

Paraja në arkë  201.30 613.80 

Gjithësej  733,026.00 211,379.00 

 

Emri I bankës  Xhirollogaria  2019 2018 

ProCredit Bank                             XXXX (pasive) 120.25 120.25 

Raiffeisen Bank  1507001002042321 24,284.23 4,346.69 

Raiffeisen Bank  1507001003616340 77,805.47 89,464.33 

Raiffeisen Bank – KA 1507001005186382 81,711.63 62,122.71 

Raiffeisen Bank – VI 1507001005186479 64,244.51 20,901.95 

Raiffeisen Bank  1507001005349536 407,083.39 482.9 

NLB BANK 1702001010910780 71,728.85 29,828.22 

NLB BANK 1702001010423750 5,845.67 3,467.12 

NLB BANK                         XXXX 0.69 30.69 
   

 
TOTAL BANK -at   732,824.69 210,764.86 

 

Paraja e gatshme në llogaritë bankare përfshijnë arkëtimin e faturave në secilën për njesi , në llogarinë 

bankare 1507001005349536 është llogari e granteve nga Qeveria  dhe si të hyra të shtyra  janë evidentuar 

në vlerë prej 397,791.49 , grant nga  Komisioni Europian sipas marrevshjes  për investime në bashkëpunim 

 2019 2018 

Arka kryesore  0.00 23.85 

Arka e shpenzimeve ( Para të imta) 201.30 589.95 

Gjithësej Arka 201.30 613.80 
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Komuna e  Gjilanit me Komunën e Kumanovës  si përfitues përmes Ujësjellësit KRU Hidromorava Sh.A dhe 

Ujësjellësit  P.U. Vodovod  ( Shtrati I Lumit Cërnice dhe rrjeti I Kanalizimit). 

 

 

Shënimi nr. 2- LLogaritë e arkëtueshme    2019   2019 

 

Kërkesat nga amvisëritë  6,679,075.54  6,501,417.00 
     
Kërkesat nga bizneset  840,493.63  837,468.00 
     
Kërkesat nga institucionet  75,689.14  64,489.00 

  7,595,258.31  7,403,374.00 
     
Kërkesat e tjera nga shërbimet  330,358.52  336,666.00 

                                                                                                              7,925,616.83                     7,740,040.00 

Provizionimi I llogarive të arkëtueshme               

     
Provizionimi I kërkesave nga amvisëritë  3,512,430.34  3,382,510.48 
     
Provizionimi I kërkesave nga bizneset  382,061.49  378,517.22 
     
Provizionimi I kërkesave nga institucionet  426,801.17  419,045.20 
     
Provizionimi I kërkesave  të tjera nga shërbimet   6,876.50  4,441.06 
 
Lejimi I provizioneve                                   147,310.52              143,656.04 

Total      4,475,480.00          4,328,170.00 

     
Neto të arketueshmet                      3,449,086.00          3,411,870.00 

 

Shënimi nr.3- Stoqet   

Kompania përdor metodën e vlerësimit të  stoqeve sipas sistemit të vazhdueshëm , rexhistrimi I 

vazhdueshëm të sasive të mallit  bëhet në momentin e pranimit të mallit me metoda me anë të cilës 

përcaktohet kosto e stoqeve është ajo e vlerës mesatare. 

 

  2019 2018 

Depo 1 Kamenicë  16,472.63 9,891.96 
Depo 2 Kamenicë  3,850.00 4,144.20 
Depo Administrata Gjilan 88 130.01 
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Shënimi nr.4- Pasuritë tjera afatshkurtëra           2019  2018 

Paradhenie e tatimit ne fitim                             23,240.00      - 

Avanse te punetoreve                                                                               590.00             3,919.00 

 Kontest Gjyqësor CNR,111/2011 nga ish-punetor per keq përdorim detyre          5,094.00             5,094.00 

Gjithësej                                                                                                                             28,924.00             9,013.00 

 

Shënimi nr.5 -  Prona , paisjet dhe impiantet  

Kompania përdor koston historike për të vlerësuar patundshmëritë , impiantet dhe pasijet me metodën 

direkte . Vlera e përgjithshmë e asetve  për vitin 2019 është 15,096,195.00 EUR. Normat e zhvlerësimit 

janë përdorur 5%, 10% dhe 20%. 

         2019 2018 

Toka  1,902,000.00 1,902,000.00 

Ndërtesa  4,854,882.00 4,834,887.00 

Rrjeti i ujesjellsit / instalime teknike  5,384,825.00 5,372,171.00 

Mjetet transportit  212,052.00 207,591.00 

Mobilje dhe paisje zyre / 2,231,375.00 2,222,988.00 

Paisje infromative 28,096.00 25,307.00 

Rrjeti i ujesjellsit  477,612.00 477,612.00 

Të tjera materiale  5,154.00 5,154.00 

   

   

Total asetet 15,096,195.00 15,047,709.00 

Depo Baja Kemikale  483 3.4 
Depo e mbyllur Gjilan  178,215.00 129,248.81 
Depo e hapur Gjilan  9,247.00 155,825.54 
Depo e hapur Kamenicë 31,348.00 32,236.62 
Depo Kamenice 1 27.3 27.3 
Depo materiale jo funksionale  2,303.00 2,084.78 
Depo Perlepnicë Gjilan  10,282.00 17,003.08 
Depo Viti  57,071.00 52,287.17 
Material depo Velekince / Gjilan  1,190.00 3,043.76 
Material Revers 2,079.00 1,603.60 
Depo PUM 6,547.00 6,746.00 

Gjithësej  489,431.93 425,152.29 
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        2019  2018 

Zhvlerësimi I akumuluar   6,714,649.42 6,129,626.45 

    

Zhvlerësimi për vitin 2019  602,134.28 585,023.00 

    

Gjithësej zhvlerësimi   7,316,783.03 6,714,649.42 

      

Vlera e aseteve pas zhvlerësimit   7,779,411.97 8,333,060.58 

 

(Vlera e pergjitheshme e aseteve - pasurit e paprekshme – zhvleresimi + investimet ne vijim  =Vlera neto 

e pasurive afatgjata  

 

Me 31 Dhjetor 2019  (15,226,344.00  -  130,150.00 -  7,316,783.03 )+ 632,168.00 = 7,779,411.97  + 

632,168.00  = 8,411,579.48 

 

  
Zhvleresimi I 
akumuluar 

Zhvelresimi I 
vitit 2019 Vlera totale  

    
Ndërtesa  1,786,545.05 241,744.35 2,028,289.4 
Rrjeti i ujesjellsit / instalime 
teknike  3,208,278.34 215,678.93 3,423,957.27 

Mjetet transportit  187,893.4 5,095.00 192,988.40 

Mobilje dhe paisje zyre  1,389,296.13 108,771.63 1,498,067.76 

Paisje infromative 15,322.24 3,677.6 18,999.84 

Rrjeti i ujësjellësit  123,273.91 26,109.99 149,383.9 

Të tjera materiale  4,040.35 246.78 4,287.13 

    

  6,714,649.42 602,134.28 7,316,783.03 
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Me 31 Dhjetor 2018 ( 15,177,860.00   - 130,150.00- 6,714,649.00)   +  306,657.00   = 8,333,060.58 + 

306,657.00 = 8,639,718.00 

 

Shenimi nr. 6.- Investimet ne vijim  

           2019                                   2018 

Investime nga Donacionet - Asete 280,544.00                   - 

Invenstime finaciare të aseteve 280,887.00  235,919.05 

Rrjeti i ujësjellësit-Boston 5,022.00  5022 

Rrjeti i ujësjellësit-Porodin 6,920.05  6920.05 

Rrjeti i ujësjellësit-Topanicë 6,897.00  6897 

Rrjeti i ujësjellësit-Nasale 5,847.93  5847.93 

Rrjeti i ujësjellësit-Bilincë-Malishevë 27,260.00  27260.28 

Rrjeti i ujësjellësit-Livoq i Epërm 3,264.30  3264.3 

Rrjeti i ujësjellësit-Pogragjë 4,318.92  4318.92 

Rrjeti i ujësjellësit-Koretin 3,900.42  3900.42 

Rrjeti i ujësjellësit-Karaqevë e Epërme 2,306.60  2306.6 

Rrjeti i ujësjellësit-Gjylekar,Begunc, Zhiti 5,000.00  5000 
 

   

Totali: 632,168.00   306,656.55 

 

Projektet në vijim  

Kontrata  Rehabilitimi I sistemeve të ujësjellësit  

 LOTO 1 - Rehabilitimi I rezeruarve  

 LOTO II- Rehabilitimi I stacioneve të pompimit  

 LOTO III- Rehabilitimi I sistemeve të dezinfektimit  

 LOTO IV- Mbikëqyrje profesionale e tre Lotove  

Kontrata Rehabilitimi I rrjetit të ujësjellësit në Regjionin e Gjilanit - zonat rurale  

Kontrata Furnizim me pjesë fazonike për rrjetin e ujësjellësit  

Kontrata Ndërtimi I sistemit të ujësjellësit në Komunën e Gjilanit  

Kontrata Ndërtimi I kanalizimit në shtratin e Lumit Dobërqan - Gjilan  
 

 Shënimi nr.7-  Pasuritë e paprekshme  

Shpenzimet e amortizimit 2019 të Softëer-it 

Data Kosto Zhvlerësimi vjetor Zhvlerësimi I    akumuluar 

31.12.2015 130,150.00 26,030.00 26,030.00 

31.12.2016 130,150.00 26,030.00 52,060.00 
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31.12.2017 130,150.00 26,030.00 78,090.00 

31.12.2018 130,150.00 26,030.00 104,120.00 

31.12.2019 130,150.00 26,030.00 130,150.00 
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  Toka Ndërtesat 

Rrjeti i 
ujesjellësit 

dhe 
instalimet 

teknike 

Automjete 
Pajisje 

mobile dhe 
orendi 

Rrjet I 
ujësjelles 

Investimet 
në vijim 

Gjithsej 

Kosto e aseteve         

Më 01 Janar 2018 1,902,000 4,327,818 5,365,903 207,391 2,248,976 424,996 142,339 14,619,423 

Shtesat  - 507,069 6,268 200 4,473 52,616 164,318 734,944 

Shlyerjet         

Më 31 Dhjetor 2018 1,902,000 4,834,887 5,372,171 207,591 2,253,449 477,612 306,657 15,354,367 

shtesat  
                             

- 
19,995 12,654 4,661 11,176 - 325,511 373,997 

Shleyrjet          

Me 31 Dhjetor 2019 1,902,000 4,854,882 5,384,825 212,252 2,264,625 477,612 632,168 15,728,364 

 
        

Me 1 Janar 2018  - 1,570,154 2,993,238 180,847 1,286,465 98,893  - 6,129,597 

Shepenzimet e zhvlerësimit   216,391 239,422 7,046 122,164  
 585,023 

Shlyerjet         

me 31 Dhjetor 2018  - 1,786,545 3,208,278 187,893 1,408,648 123,274  - 6,714,649 

Shpenzimet e zhvlerësimit   241,744 215,679 5,906 112,707 26,110  602,135 

Shlyerjet          

Me 31 Dhjetor 2019  - 2,028,289 3,423,957 193,799 1,521,355 149,384  - 7,316,784 

  
          

  

      

Vlera neto me 31 Dhjetor 
2018 

1,902,000 3,048,342 2,163,893 19,698 844,801 354,338 306,657 8,639,718 

Vlera neto me 31 Dhjetor 
2019 

1,902,000 2,826,593 1,960,868 18,453 743,270 328,228 632,168 8,411,580 
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Shënimi nr.8-  LLogaritë e pagueshme tregtare dhe të tjera    2019 

Emërtimi i Furnitorit Detyrimi 

Petrol Company- derivate  6,636.12  
Eng Design sh.p.k 3,049.04  
Drejtoria për ekonomi dhe financa-taksa  komunale  2,400.00  
TV VALI  2,380.00  
PRO-NET  2,204.40  
SEYKOS- kemikale   2,194.05  
Linda NPT- asete /pompa 1,971.95  
PTK - GJILAN  1,923.93  
HITERM EL 1,915.58  
Ada Gas company autogeni 1,851.72  
MUSA - KM - Përmbarues Privat  1,826.64  
Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik - Taksa Komunale  1,730.00  
Instituti I shëndetit Publik 1,427.92  
EDONI  1,336.20  
Elektrostublla-Gjergj Ramaje (V613) 1,327.91  
Drejtoria e Gjeodezis 1,250.00  
Vali Ranch 1,228.90  
Posta Kamenicë 1,070.37  
ALFA.I – pjesë të rrjetit të ujësjellsit  1,053.00  
 KNTSH TEUTA-M- SHPK- pompa  1,009.89  
LLogari tjera vlera nen 1,000 euro  18,538.38  

Totali I llogarive të pagueshme dhe tregtare  58,326.00  

           

          2018 

Emertimi I furnitorit  

ART PROJEKT  VITIA 61,560.02 
ZRRUMI  28,243.38 
TREPCA-NDERMARJA  21,306.09 
Ministria e Mj.e Pl.Hapsinor 19,078.86 
INSTITUTI  REGJIONAL I SHËNDETESIS PUBLIK  15,522.68 
Fela Kosove 6,620.54 
Euro Tec  Gjilan 6,332.07 
Hidromorava  Gjilan 4,492.38 
GURI  Sh.P.K.     Viti 3,545.00 
KEDS  27,088.00 
Petrol Company 2,696.24 
TV VALI 2,380.00 
LINDA  2,299.15 
PRO-NET  2,204.40 
SEYKOS  2,194.05 
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Shënimi nr.9 -Detyrimet tjera afatshkurtera   2019   2018 

Detyrimet për TVSH 4,425.00 11,471.00 

Detyrimet për tatime dhe kontribute në 
paga 16,505.00 

13,767.00 

Detyrimet ndaj sindikatës të punëtorëve 15,617.00 14,955.00 

Detyrime tjera  70.00 20,042.00 

  Gjithësej                                                                                  36,617.00                         60,234.00 

 

 

 

 

Shënimi nr.10- Gjithësej detyrimet afatshkurtëra  

 
2019 2018 

   

Llogaritë e pagueshme tregtare 58,326.00 236,822.00 

Detyrimet për TVSH 4,425.00 11,471.00 

Detyrimet për tatime dhe kontribute në 
paga 16,505.00 

13,767.00 

Detyrimet ndaj sindikatës të punëtorëve 15,617.00 14,955.00 

Detyrime tjera  70.00 20,042.00 

Gjithsej 94,943.00 297,057.00 

 

Drita Security 2,153.88 
VALA- 900(PTK)  1,990.96 
Ada Gas Company autogeni  1,851.72 
Drejt.Zhvillimit Ekonomik - Taksa Komunale  1,730.00 
NAS systems     Gjilan 1,649.00 
ECO - HIGJIJENA - 1 (410086) 1,632.11 
Llogari te tjera 20,251.00 

 Total I llogarive te pagueshme  236,821.53 
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Shënimi nr. 11- Detyrimet nga grantet e shtyra  

 
2019 2018 

   

Të hyrat e shtyra në fillim të vitit 5,193,955.00 5,142,260.00 

Të hyrat e shtyra  gjatë vitit  738,609.00 403,795.00 

Shpenzimet zhvlerësimit të  granteve -350,265.00 -352,100.00 

Të hyrat e shtyra në fund të vitit 5,582,299.00 5,193,955.00 

    
Të hyrat e shtyra gjatë vitit – projektet             2019   

Rehabilitimi I sisteme të ujësjellsit - zonat rurale  25,349.84 

Ndërtimi I sistemit te ujësjellsit ne Komunën e Gjilanit 90,090.35 

Furnizimi me pjesë fazonike Depo  66,846.66 

Rehabilitimi I sistemeve të dezinfektimit 32,769.75 

Shtrati I Lumit Cërnica - Banka Europiane  397,791.49 
Ndërtimi I kanalizimit në shtratin e Lumit Dobërqan  79,680.07 

Puset në Kamenicë - MMPH 10,000.00 

Depo donaicon  36,081.00 

Total të hyrat e shtyra  738,609.16 

 

 

 

    

 

Të hyrat e shtyra gjatë vitit – projektet             2018   

Rehabilitimi I sisteme të ujësjellsit - zonat rurale  23,393.70 

Ndërtimi I sistemit te ujësjellsit ne Komunën e Gjilanit 35,205.90 

Furnizimi me pjesë fazonike Depo  16,983.21 

Kaperderdhsja / Perlepnice  333,591.10 

Depo donaicon  8,184.79 

Total të hyrat e shtyra  403,795.42 

 

 

Shënimi nr.12 
 
 
Kapitali i aksionarit 

Rezervat e rivlerësimit 
Fitimet/Humbjet e     
bartura 

         Gjithësej 



Pasqyrat Financiare                               KRU “Hidromorava” SH.A                                                                                                                                                              

 
  

27 
 

                   Euro       Euro Euro  

    
25,000 8,049,519 -903,869 7,170,650 

                       -                            -                                        -                            -    

                       -                            -                                        -                            -    

                       -                            -    -103,859 -103,859 

2016                              25,000 8,049,519 -1,007,728 7,066,791 

25,000 8,049,519 -1,007,728 7,066,791 

                       -                            -    -341 -341 

                       -                            -                                        -                            -    

                       -                            -    -74,067 -74,067 

2017                               25,000 8,049,519 -1,082,136 6,992,383 

25,000 8,049,519 -1,082,136 6,992,383 

                       -                            -    62 62 

                       -                            -                                        -                            -    

                       -                            -    -19,641 -19,641 

2018                               25,000 8,049,519 -1,101,715 6,972,804 

25,000 8,049,519 -1,101,715 6,992,383 

                       -                            -      

                       -                            -                                        -                            -    

                       -                            -    259,348   

2019                               25,000 8,049,519 -842,367 7,232,152 

25,000 8,049,519 202,655 8,074,519 

25,000 8,049,519 -639,712 7,434,807 

 

Shpalosje e zërave në Pasqyren e të ardhurave gjithëpërfshirëse  

Shënimi nr 13-  Të hyrat  

Kompania KRU Hidromorava këtë vit ka qenë në gjendje të thatësisë andaj që nga Qërshori I vitit ka qenë 

me reduktime për shkak të rezervave shumë të pakta ,   prodhimi I ujit ka qenë afer 30 % më I ulët se sa 

viti I kaluar , prandaj edhe shitjet e ujit kanë qenë në rënie në krahasim me vitin 2018.Të hyrat nga shitja 

e ujit kanë qenë 2,124,803.00 EUR 

 

    2019 2018 

Të hyrat  nga shitja e ujit   2,058,230.00 2,210,658.00 

Të hyrat nga shërbimet  66,573.00 62,253.00 

Gjithesej    2,124,803.00 2,272,901.00 
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Shënimi nr. 14- Të ardhurat e tjera 

Të ardhurat  janë nga shërbimet e tjera si dhe nga subvencionet që ka perfituar Kompania sipas 

Marrëveshjes me nr. prot. 1327 të datës 30.05.2019  dhe raporti I monitorimit me nr. Prot.55 të datës 

17.01.2020,  për mbulimin e shpenzimeve pas marrjes në menaxhim për  zonat rurale , e cila ka qenë e 

dedikuar për pagesat e shpenzimeve si :energji elektrike  , kemikale dhe derivate. Me datën 26 Dhjetor 

kemi pranuar një subvencion  prej 250,000.00 EUR bazuar në vendimin me nr. prot. 3056 të dates 

24.12.2019 nga Ministri I MZHE-se , raport I monitorimit me nr. Prot.281 të datës 02.03.2020, dedikuar 

për pagesat ndaj obligimeve  të papaguara ndaj furnitorëve si ndihmë financiare për shkak të gjendjes 

emergjente të thatësisë.  

         2019      2018 

Subvencioni nga Qerveria - për zonat rurale    60,000.00                      - 

Subvencioni nga Qeveria për gjendjen emergjente të thatësisë  250,000.00                      - 

Të ardhura tjera    55,472.42               95,792.00 

Gjithësej  365,472.42               95,792.00 

 

 Të ardhurt tjera operative    

Kthime  1,295.86                     - 
Rimbursime nga Përmbaruesi 1,272.77                   958.00 
Material revers  937.77                      - 
Korigjime / inventarizimm  4,394.63                  167.00 
Të hyrat nga metariale 47,574.45              94,66712 

Gjithësej  55,472.42              95,792.00 

 

 

Shënimi nr.15-  Shpenzimet e shpërndarjes – personelit             

                                                                                                                          2019                   2018 

Shpenzimet e pagave bruto 1,184,297.00 1,074,290.00 
Shpenzimet e kontributeve pensionale 59,248.00 53,694.00 
Gjithsej 1,243,545.00 1,127,984.00 

 

Shënimi nr.16- Shpenzimet administrative të zhvlerësimit 
   

 2019 2018 

Shënimet e shpalosura në pikën  shen. nr. 6 602135.00 585,023.00 
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Zhvlerësimi I softëer-it  26030.00 26,030.00 

Gjithësej  
628165.0

0 
611,053.0

0 

 

                                                                                                  

Shënimi nr.17- Shpenzime tjera  

Shpenzimet tjera  2019 2018 

Shpenzimet e derivateve 40,407.00 35,573.00 

Shenzimet e energjisë  elektrike 237,837.36 207,682.00 

Shpenzimet e materialit administrativ 6,390.07 9,415.00 

Shpenzimet për analiza të ujit 10,282.90 12,735.00 

Shpenzimet për kemikale   30,835.84 20,408.00 

Shpenzimet e reprezentacionit 11,883.99 8,321.00 

Shpenzime për trajnime  4,850.00 2,878.00 

Shosnzimet e Qirasë 6,208.73 6,506.00 

Shpenzimet e mirëmbajtes së rrjetit të kanalizimit 4,378.86 3,977.00 

Shpenzimet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit 57,413.06 57,907.00 

Shpenzimet e mirëmbajtjes së softëer-it 10,138.44 10,956.00 

Shpenzimet e mirmbajtjes së paisjeve 12,174.61 5,789.00 

Shpenzimet e mirëmbajtjes së automjeteve 20,428.77 19,427.00 

Shpenzime për Sigurime të automjeteve 4,814.66 3,537.00 

Shpenzime për consultant / auditimit  2,636.64 1,661.00 

Shpenzimet për publicitet dhe reklama 5,980.76 1,240.00 

Shpenzimet e telefonisë dhe internet  7,183.58 8,573.00 

Shpenzime të provizionimit banka 4,133.41 4,474.00 

Shpenzime të institucioneve mikro -financiare  3,992.50 2,517.00 

Shpenzime për taksat nga përmbaruesit  3,525.66 8,483.00 

Shpenzime për rexhistrime të automjeteve 2,698.93 2,324.00 

Shpenzimet e TVL-së Autoriteti Rregullator i Ujërave 24,759.48 24,003.00 

Shpenzimet e taksës Ujore - MMPH-së 7,379.08 6,811.00 

Shpenzimet e anëtarsisë - SHUKOS 5,800.00 3,600.00 

Shpenzimet e taksave të veprimtarisë 4,100.00 1,200.00 

Shpenzimet e tatimit në pronë  5,480.18 6,662.00 

Shpenzimet për mbrojtje në punë 3,330.00 1,381.00 

Shpenzime për punë të kontraktuara 2,183.00 970.00 

Shpenzimet nga vitet e kaluara / taksa ujore MMPH  29,943.00  
Korigjimet për ATK-në 14,539.00 27,801.00 
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Shpenzime të tjera  33,155.03 50,223.00 

Gjithësej  618,864.54 557,034.00 

 

 

Shënimi nr.18- Shpenzimet financiare  

Provizionimi i llogarive të arkëtueshme  sipas vjetërsisë deri me datën 30.06.2019 me 2 % në vlerë prej 

136,061.40 € 

Provizionimi i kontesteve gjyqesore pëe lëndët: CPK.NR.106/18; CPK NR 105/18; CPK NR  71/19; CPK 

NR.81/19CPK NR  78/19, në vlerë totale prej 11,249.12 € 

136,061.40  +  11,249.12 = 147,310.52 

Llogarite sipas Njësive <360 <2 vite >2 vite  Totali  Provizioni 2 % 

Gjilan  503,115.96 1,114,539.91 3,756,673.70 5,374,329.57 107,486.59 

Kamenicë 48,770.76 116,828.09 419,703.37 585,302.22 11,706.04 

Viti 80,348.21 171,279.09 591,811.37 843,438.67 16,868.77 

Totali  632,247.89 1,402,698.93 4,768,941.64 6,803,888.46 136,061.40 

 

 Njesia Gjilan <360 <2vite >2vite Totali Provizioni 2% 

Institucione  5,161.1 9,086.39 38,158.02 52,405.51 1,048.11 

Biznes I madh  3,311.16 4,216.81 147,645.29 155,173.26 3,103.47 

Biznes I Vogel  41,775.27 81,551.87 227,365.31 350,692.45 7,013.85 

Amviseri -  452,868.43 1,019,684.80 3,343,505.08 4,816,058.35 96,321.17 

 Totali 503,115.96 1,114,539.90 3,756,673.70 5,374,329.57 107,486.59 

 

 

 

 Njesia Kamenice  <360 <2 vite >2 vite Totali Proviz.2% 

Institucione  851.2 2,938.3 29,416.12 33,205.62 664.11 

Biznes I madh  150.18 597.52 14,253.34 15,001.04 300.02 

Biznes I vogel 3,515.58 11,131.38 27,980.76 42,627.72 852.55 

Amviseri  44,253.80 102,160.89 348,053.15 494,467.84 9,889.36 

 Totali 48,770.76 116,828.09 419,703.37 585,302.22 11,706.04 
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Shënimi nr. 19 - Të ardhurat financiare/ grantet 350,265 

Shënimi nr. 20 -  Fitimi /humbja e vitit 2019  

Të hyrat  2,840,540.00 

Shpenzimet  2,637,885.00 

Fitimi / Humbja 202,655.00 

 

 

Shpalosja e ndryshimeve në ekuitet  

 

Kapitai aksionar  8,074,519.00 

Fitimi I vitit paraprak 259,248.00 

Fitimi/ Humbjet e bartura  -842,367.00 

Fitimi I Vitit aktual  202,655.00 

Fitimi/ Humbjet  e bartura -639,712.00 

 

 

 

 

Shpalosje e pasqyrës së rrjedhës së parasë 

 

Shënimi nr. 21- Fitimi / humbja e vitit – shpalosje në shënimin nr.20 

 

Shënimi nr.22- Zhvlerësimi I pronës pasijeve dhe impianteve – shpalosje në shënimin nr.5 

 Njesia Viti  >360 < 2 vite >2 vite totali Proviz.2% 

Institucional  8,421.20 14,371.93 13,427.81 36,220.94 724.42 

Biznes I madh  163.26 264.09 6,611.67 7,039.02 140.78 

Biznes I vogel 7,022.46  17,440.89  116,287.67  140,751.02 2,815.02 

Amviseri - 64,741.29 139,202.18 455,484.22 659,427.69 13,188.55 

 Totali 80,348.21 171,279.09 591,811.37 843,438.67 16,868.77 
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Shënimi nr.23- Amortizimi I pasurive të paprekshme – shpalosje në shënimin  nr.7 

 

Shënimi nr. 24- Rritje / zvogëlim në llogaritë e arkëtueshme – shpalosje shënimi  nr.2 

 

Shënimi nr. 25 - Rritje /zvogelim në stoqe – shpalosje shënimi 3 

31.12.2018 Stoqet  425,152.00 

31.12.2019 Stqoet 489,433.00 

31.12.2019 Rritje e stoqeve  64,281.00 

 

Shënimi nr. 26- Rritje/ zvogëlim në pasuritë e tjera – shpalosje shënimin nr.4 

Shënimi nr. 27- Rritje / zvogëlim në llogaritë e pagueshme tregtare – shpalosje shënimi nr. 9 

 

 

 

Shënimi nr.28 - Rritje / zvogëlim në detyrimet e tjera – shpalosje në shënimin nr. 9 

Te hyrat e shtyra 2019    5,582,299.00 
Te hyrat e shtyra 2018                               -5,193,955.00 
                                                                             388,344.00 
 
 

Shënimi nr. 29- Pagesat për blerjet e pronës , paisjeve dhe impianteve –shpalosje në faqe nr. 7 

Shënimi nr. 30 – Paraja dhe ekuivalentet e parasë në fund të vitit – shpalosje nr.1 

 

Kryeshef Ekzekutiv        Zyrtar I Larte Financiar 

_____________________      ___________________ 

Muhamed Suliqi        Merita Dauti Xhelili 

31.12.2018 Llogarite e pagueshme dhe tregtare  236,821.94 

31.12.2019 Llogarite e pagueshme dhe tregtare  58,325.78 

31.12.2019 Zvogëlimi I llogarive  të pagueshme dhe tregtare 178,496.16 


