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1.1

Opinioni i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të
Hortikultura Sh.a.

Ne kemi kryer auditimin e Pasqyrave Financiare Vjetore (PFV) për vitin 2019 të Ndërmarrjes Publike
Lokale “Hortikultura” sh.a (më tutje Hortikultura) 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.
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
Hortikulturës 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.
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Baza për opinion të kualifikuar
1. Korniza Konceptuale për Raportimin Financiar (paragrafi 4.4 a) përcakton se: një aktiv është
një burim i kontrolluar nga njësia ekonomike si rezultat i ngjarjeve në të shkuarën nga të
cilat parashikohen përfitime ekonomike të ardhshme që do të hyjnë në njësinë ekonomike.
Respektivisht paragrafi 4.6 përcakton se gjatë vlerësimit, nëse një zë e plotëson përkufizimin
e një aktivi, duhet t’i kushtohet vëmendje përmbajtjes themelore të tij dhe realitetit ekonomik
dhe jo vetëm formës së tij ligjore.
Hortikultura gjatë vitit 2019 ka pranuar nga komuna e Prishtinës pajisje për shfrytëzim në
vlerë prej 595,170€1. Gjatë shfrytëzimit të këtyre pajisjeve rrjedhin përfitime ekonomike në
drejtim të ndërmarrjes, këto pajisje ndërmarrja i kishte të regjistruar në regjistrat e saj
kontabël, por pa ndonjë vlerë monetare. Si rezultat i regjistrimit të tyre pa vlerë monetare,
pasuritë afatgjata në pasqyrën e pozicionit financiar janë nënvlerësuar për vlerën e
lartshënuar.
Regjistrimi i këtyre pajisjeve pa vlerë monetare në regjistrat kontabël ishte bërë për shkak se
sipas marrëveshjes së pranim-dorëzimit të tyre, të njëjtat do të regjistrohen në regjistra
kontabël të komunës së Prishtinës.
Hortikultura po ashtu gjatë vitit 2018 kishte pranuar nga komuna e Prishtinës disa pajisje të
punës (dy kamion, dy traktor dhe një cisternë) dhe disa pajisje tjera, vlera e të cilëve nuk
dihej me saktësi, dhe në vitet 2013-2017 kishte pranuar pajisje dhe makineri me vlerë prej
512,772€, të cilat i kishte regjistruar pa vlera monetare në regjistrat e saj kontabël dhe
rrjedhimisht në pasqyrat e saj financiare është nënvlerësuara pasuria afatgjatë.
Kjo kishte ndodhur për shkak se këtij procesi nuk i kishte paraprirë një dokumentim
(marrëveshje), ku do të specifikoheshin obligimet dhe të drejtat e të dyja palëve, por vetëm
një proces i pranim dorëzimit të këtyre pasurive jo qarkulluese.
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.

1

Pajisjet e pranuara nga komuna e Prishtinës për ndërmarrjen përfshijnë: një kamion në vlerë 128,200€, një eskavator me
vlerë 226,470€, dhe dy makineri me vlerë 240,500€ (të gjithat këto pajisje përmbajnë edhe mekanizma përcjellës për
kryerjen e punëve të ndryshme).
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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
Hortikultura 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 Ndërmarrjes.



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 ndërmarrjes, 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.
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Vlerësojmë prezantimin e përgjithshëm, strukturën dhe përmbajtjen e Pasqyrave Financiare,
përfshirë edhe shpalosjet, për t’u siguruar se Pasqyrat Financiare paraqesin transaksionet
dhe ngjarjet në mënyrë të drejtë dhe të saktë.

Ne komunikojmë me menaxhmentin e entitetit të audituar në lidhje me fushëveprimin, kohën e
planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, përfshirë ndonjë mangësi të
rëndësishme në kontrollin e brendshëm që ne e identifikojmë gjatë auditimit.
Ne, gjithashtu i ofrojmë menaxhmentit deklaratën qe ne i kemi zbatuar kërkesat përkatëse etike
lidhur me pavarësinë, dhe iu komunikojmë atyre të gjitha marrëdhëniet dhe çështjet e tjera që në
mënyrë të arsyeshme mund të mendohet se vënë në dyshim pavarësinë tonë, si dhe masat
mbrojtëse, aty ku është e zbatueshme. Nga çështjet e komunikuara me menaxhmentin, ne
përcaktojmë ato çështje që ishin më të rëndësishme në auditimin e Pasqyrave Financiare të
periudhës aktuale dhe që cilësohen si çështje kyçe të auditimit. Ne i përshkruajmë këto çështje në
raportin e auditimit.
Raporti i auditimit publikohet në ueb faqen e ZKA-së, me përjashtim të informacioneve që
klasifikohen si sensitive apo për shkak të ndalesave të tjera ligjore e administrative, në pajtim me
legjislacionin në fuqi.
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2 Gjetjet dhe Rekomandimet
Ne kemi kryer auditimin e Pasqyrave Financiare Vjetore të Hortikulturës 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
Hortikultura gjatë zhvillimit të procesit të auditimit.

1.2

Rekomandimet për opinionin

Rekomandimi B1 Bordi i drejtorëve të sigurojë se marrëveshja me komunën e Prishtinës
korrigjohet, ku do to parashihet se pajisjet e dhëna në shfrytëzim nga komuna
regjistrohen në regjistrat kontabël të Kompanisë me vlera të sakta siç parashihet
me kërkesat e kornizës konceptuale të raportimit financiar dhe të standardeve të
kontabilitetit.
Rekomandimi B2 Bordi i drejtorëve të sigurojë së procesi i pranimit të pasurive nga komuna e
Prishtinës bëhet duke i paraprirë një marrëveshje e cila specifikon obligimet e
palëve dhe prezanton qartë vlerën e pasurive të pranuara. Po ashtu, pasuritë e
pranuara të viteve të mëhershme dhe pajisjet të regjistrohen në vlerën e saktë të
tyre sipas kërkesave të kornizës raportuese të kontabilitetit.
Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen
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1.3

Gjetjet për çështjet e kontabilitetit dhe të pajtueshmërisë

Pasuritë
Vlera neto e gjithsej pasurive e prezantuar në pasqyrën e pozitës financiare ishte 1,611,323€. Këto
pasuri përbëhen nga: llogaritë e arkëtueshme tregtare më vlerë 137,313€, paranë e gatshme në arkë
dhe llogari bankare në vlerë 376,139€, stoqet në vlerë 12,645€, parapagime dhe kërkesa tjera 929€, si
dhe pasuritë afatgjata në vlerë 1,084,144€.
Kemi testuar 68 mostra për testim substancial me vlerë prej 36,062€, dhe 16 mostra për testim të
pajtueshmërisë për vitin 2019, ndërsa për paranë e gatshme, stoqet dhe parapagimet kemi bërë
testime substanciale analitike për të vërtetuar saktësinë e prezantimit të tyre në PFV.
Çështja A1 - Mos harmonizimi i raportit të inventarizimi dhe regjistrit të aseteve
Kriteri

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.

Gjetja

Komisioni i inventarizimit të pasurisë i cili ishte themeluar nga Kryeshefi
ekzekutiv i ndërmarrjes kishte dorëzuar raportin e vet pa shënime mbështetëse.
Nuk ishin mbajtur shënime mes gjendjes faktike/fizike të aseteve dhe regjistrit
për të vërtetuar ekzistencën e aseteve. Në raport të këtij komisioni ishte
identifikuar lloji dhe viti i prodhimit po jo edhe sasia e asetit. Poashtu komisioni
nuk kishte konstatuar se cilat asete janë dëmtuar apo janë nxjerrë jashtë
përdorimit.
Mungesa e njohurive nga komisioni i inventarizimit për kompletimit e procesit
të inventarizimit si dhe mos harmonizimi i shënimeve për sasinë e aseteve ishte
shkak i mangësive të identifikuara.
Mos harmonizimi i raportit të komisionit për inventarizim dhe regjistrit të
aseteve ndikon në nivelin e ulët të saktësisë dhe ekzistencës së aseteve që
posedon ndërmarrja.

Rekomandimi A1 Bordi i drejtorëve të sigurojë që komisioni i inventarizimit në raportin e vet të
evidentoj asetet sipas sasisë, numrit identifikues, të konstatoj se a janë ende në
përdorim apo janë të dëmtuar si dhe në fund të konstatoj nëse ka ndonjë
diferencë eventuale në mes librave kontabël dhe gjendjes faktike.
Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen
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Të hyrat
Të hyrat e realizuara gjate vitit 2019 ishin në vlerë 1,223,508€. Ato kanë të bëjnë me të hyrat nga
kuvendi komunal me 1,139,595€, të hyra nga shërbimi i varrezave me 67,328€, të hyra tjera me
16,585€ (nga ujësjellësi regjional Prishtina dhe disa kompani tjera private).
Kemi testuar 12 mostra për teste substanciale të detajeve në vlerë 470,812€ si dhe 5 mostra për teste
të pajtueshmërisë.
Çështja A2 - Faturimet me TVSH2 për furnizimet e liruara nga TVSH-ja
Kriteri

Ligji nr. 05/L-037 për tatim mbi vlerën e shtuar paragrafi 3 të neni 26
klasifikohen aktivitetet të cilat janë subjekt i lirimit nga TVSH-ja, ku hyjnë edhe
aktivitetet e kultivimit të luleve në hapësira publike dhe parqe.

Gjetja

Hortikultura kryen shërbime për mirëmbajtjen e hapësirave publike dhe
parqeve bazuar në kontratën mes saj dhe komunës së Prishtinës. Në faturën e
muajit prill ndërmarrja kishte faturuar komunën e Prishtinës për shërbimet e
kryera sipas kontratës dhe me këtë rast kemi vërejtur se tek pozicioni i mbjelljes
dhe kultivimit të luleve në hapësirat publike Hortikultura kishte aplikuar TVSHnë, gjersa ky pozicion ishte i përjashtuar nga TVSH-ja (pra ishte pozicion i
tatueshëm me 0%), efekti financiar i këtij pozicioni në këtë faturë ishte 6,578€ i
cili iu kishte faturuar komunës pa bazë të qëndrueshme.
Kjo çështje sipas zyrtarëve të ndërmarrjes kishte ndodhur për shkak të mos
njohurive adekuate të stafit i cili ishte përgjegjës për faturim.
Kalkulimi dhe faturimi me TVSH i pozicionit i cili është i liruar nga TVSH-ja
ndikon në rritjen e të hyrave të pabazuara dhe në dëmtim të Komunës.

Rekomandimi A2 Bordi i drejtorëve duhet të siguroj se faturimet bëhen konform kushteve të
kontratës dhe për furnizimet të cilat janë të liruara nga TVSH të mos aplikohen
normat e TVSH-së.
Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen

2

TVSH - Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
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Shpenzimet
Shpenzimet e prezantuara në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse janë në total 1,201,640€, dhe
përbëhen nga shpenzimet e pagave me 1,089,893€, shpenzimet e administratës me 102,463€, si dhe
shpenzimet e zhvlerësimit me 9,284€.
Kemi testuar 34 mostra për teste substanciale në vlerë 49,685€ si dhe 10 mostra për teste të
pajtueshmërisë.
Çështja A3 - Diferenca në mes shënimeve kontabël dhe pasqyrës së të ardhurave
Kriteri

Sipas SNK 1 Paraqitja e pasqyrave financiare, pasqyra e të ardhurave
gjithëpërfshirëse duhet të prezantoj gjendjen e zërave financiar mbi bazën e të
dhënave kontabël.

Gjetja

Analizat tona tregojnë se ekzistojnë diferenca ndërmjet të dhënave kontabël dhe
pasqyrave financiare gjegjësisht tek zëri i shpenzimeve administrative të cilat në
kontabilitet ishin prezantuar me vlerë 103,692€ ndërsa në pasqyrën e të
ardhurave gjithëpërfshirëse ishin prezantuar në vlerë 102,463€, pra janë
nënvlerësuar shpenzimet në vlerë 1,229€.
Kjo kishte ndodhur për shkak se gjatë përpilimit të pasqyrave financiare nga
zyrtarët përgjegjës nuk ishin bartur të gjitha kodet nga klasa e shpenzimeve.
Diferencat e tilla mes evidencave kontabël dhe pasqyrave financiare ndikojnë në
mënyrë të drejtpërdrejtë edhe tek zërat tjerë të pasqyrave financiare si rrjedhojë
shtrembërojnë prezantimin e drejtë dhe të saktë të tyre.

Rekomandimi A3 Bordi i drejtorëve të siguroj se me rastin e përpilimit të pasqyrave financiare
përfshihen të gjitha kodet e shpenzimeve në mënyrë që të dhënat kontabël të
jenë të paraqitura drejtë dhe saktë në pasqyra financiare.
Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen
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Çështja A4 - Mangësi në procesin e konkursit publik për rekrutim të stafit
Kriteri

Gjetja

Udhëzimi administrativ (MPMS) nr. 07/2017 për rregullimin e procedurave të
konkursit të sektorit publik, përcakton që:


Pika 1.6 e nenit 5, Konkursi duhet të përmbajë kohëzgjatjen e emërimit,
një pëshkrim nëse pozita është me afat të caktuar ose e përhershme, si dhe
kohëzgjatjen e periudhës provuese;



Pika 1 e nenit 7, Organi përkatës i autorizuar me statutin apo aktin e
brendshëm në afat prej 3 ditësh nga dita e publikimit të konkursit publik
të nxjerr vendim për themelimin e komisionit të përzgjedhjes;



Pika 2 e nenit 9, 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; dhe

Konkursi i shpallur më 13.05.2019 për plotësimin e vendeve të lira të punës: për
5 vozitës, 1 komercialist, 2 kryepunëtor në mirëmbajtjen e gjelbërimit, 5 punëtor
në mirëmbajtjen e gjelbërimit, 5 kultivues të luleve në sera dhe 1 punëtor në
porto arkë, rezultuan me parregullsi si në vijim:


Kompania në konkursin publik nuk kishte përcaktuar fare kohëzgjatjen e
kontratës;



Komisioni përzgjedhës ishte themeluar 19 ditë nga dita e publikimit të
konkursit, pra me 16 dite vonesë;



Komisioni përzgjedhës nuk kishte përpiluar listën e aplikuesve që i
plotësojnë kushtet dhe kriteret e konkursit;

Kjo kishte ndodhur për shkak të mungesës së njohurive ndaj kërkesave të këtij
Udhëzimi Administrativ.
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 A4 Bordi i drejtorëve të siguroj se në të gjitha proceset e rekrutimit, zbatohen në
përpikëri të gjitha procedurat dhe udhëzimet të cilat e rregullojnë procesin e
rekrutimit, në mënyrë procesi të jetë sa më transparent dhe konkurues, duke
krijuar mundësinë e përzgjedhjes së kandidatëve më meritor.
Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen

10

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

Njësia e Auditimit të Brendshëm
Njësia e auditimit të brendshëm (NjAB) operon me një zyrtar të auditimit. NJAB kishte përgatitur
planin vjetor ku kishte planifikuar pesë auditime. Prej tyre, pesë raporte kishin përfunduar gjatë
vitit 2019. Komiteti i auditimit kishte mbajtur tri takime dhe kishte shqyrtuar raportet e NjAB-së.
Në përgjithësi puna e AB-së ishte e fokusuar në fushat me rrezik, si në shpenzime, të hyra, personel
etj. Po ashtu edhe mbulueshmëria me auditime ishte kryesisht e vitit aktual, që i ofronte siguri
menaxhmentit për funksionimin e kontrolleve të brendshme. Nuk kemi ndonjë çështje apo
rekomandim 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:
Çështja A5 - Korrigjimet e shënimeve shpjeguese dhe disa zërave në pasqyrat financiare
Gjetja

Versioni i parë i pasqyrave financiare na u është dorëzuar më datë 10.06.2020. Si
rezultat i analizave tona janë konstatuar disa gabime të cilat ishin të mundshme
dhe kishin nevojë të korrigjoheshin. Më saktësisht mungonin shënimet mbi
politikat kontabël përmbledhëse të ndërmarrjes, 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 të cilat nuk kishin përfshirë
rregullimet për zërin e shpenzimeve të zhvlerësimit dhe rrjedhimisht u
konstatuan disa diferenca.

Veprimi i kërkuar Bordi i drejtorëve në bashkëpunim më menaxhmentin dhe Zyrtarin Kryesor
Financiar kanë adresuar këtë çështje, duke korrigjuar zërat dhe shënimet
shpjeguese të cilët nuk ishin prezantuar saktë në pasqyrat financiare të versionit
të parë. Mirëpo, përkundër korrigjimeve të bëra, ende kanë mbeten disa çështje
të cilat janë të prezantuara si gjetje në brendësinë e këtij raporti.
Rezultati

Bordi i drejtorëve më datë 02.07.2020 ka miratuar pasqyrat e korrigjuara
financiare vjetore të ndërmarrjes.

Çështja A6 - Tejkalimi i afatit të kontratës për detyra specifike të zyrtarit të ndërmarrjes
Gjetja

Hortikultura kishte punësuar një zyrtar me kontratë për punë dhe detyra
specifike për pozitën “Kryepunëtor në tregun e veturave”, kontrata mes palëve
ishte lidhur në shtator të 2018 dhe sipas ligjit të punës kërkohet që kohëzgjatja
maksimale të jetë 120 ditë. Ndërmarrja i’a kishte përtrirë për herën e dytë
kontratën zyrtarit të njejtë me kushte të njëjta. Për më tepër, kontrata e zyrtarit
nuk ishte për punë specifike sepse kjo pozitë është mandatore në ndërmarrje e
poashtu ishte pozitë mbikqyrëse.

Veprimi i kërkuar Gjatë auditimit ne i rekomanduam menaxhmentit, meqensese kjo pozitë është e
përhershme dhe jo e përkohshme, të mbulohet me staf të punësuar me kontratë
të rregulltë punës dhe jo me kontratë për punë dhe detyra specifike.
Rezultati

Menaxhmenti gjatë procesit të auditimit kishte shpallur konkurs të rregullt dhe
kishte përzgjedhur kandidatin pëmes një procesi të rregullt rekrutues, për
pozitën e kryepuntorit në tregun e veturave.
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Shtojca I: Letër Konfirmimi
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Shtojca II: Statusi i zbatimit të rekomandimeve të vitit(eve)
paraprak(e)
Raporti i auditimit për PFV-të e vitit 2018 të ndërmarrjen ka rezultuar me 14 rekomandime kryesore.
Kompania kishte përgatitur një Plan Veprimi ku paraqiten mënyra se si do t’i zbatonin
rekomandimet.
Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2019, Hortikultura 9 rekomandime i kishte zbatuar
plotësisht, 2 rekomandime të mbyllura të pa zbatuar, ndërsa 3 nuk ishin adresuar ende. Për një
përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në Tabelën në
vijim.

Tabela 1. Përmbledhja e rekomandimeve për vitin 2018 dhe vitin 2019
Nr.

Fusha e
Auditimit

Rekomandimet e vitit 2018

Veprimet e
ndërmarra

1

PFV

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se të gjitha
aktivet e kontrolluara nga ndërmarrja dhe nga të
cilat parashikon përfitime ekonomike duhen të
prezantohen në PFV.

Nuk
është I pa
ndërmarrë
zbatuar
ndonjë
veprim
nga
Hortikultura.

2

PFV

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se në
bashkëpunim me menaxhmentin e komunës së
Prishtinës dakordohen për një marrëveshje lidhur
me përcaktimin e të drejtët dhe obligimet për
pasurit e pranuara/dorëzuara si donacion.

Nuk
është I pa
ndërmarrë
zbatuar
ndonjë
veprim
nga
Hortikultura.

3

PFV

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se hapësira për
zyre që e shfrytëzon Hortikultura edhe pse është
pronë e Komunës së Prishtinës, kostoja e saj duhet
të njihet, të matet dhe të regjistrohet si pasuri e
ndërmarrjes në përputhje me SNK 20.

Hapësirat për I zbatuar
zyrë
janë
regjistruar si
pasuri
e
ndërmarrjes.

4

Plani i
biznesit

Kryesuesi i Bordit duhet të ndërmarrë një vlerësim
sistematik të arsyeve për nivelin e ulët të
ekzekutimit të buxhetit për shpenzimet operative
dhe të përcaktojë opsionet praktike për
përmirësimin e ekzekutimit në bazë të një analize
me të hollësishme rreth planifikimit dhe realizimit
të buxhetit.

Ekziston një I mbyllur
perfomancë jo i pa
e kënaqshme zbatuar
mes realizimit
të planit final
të biznesit.

5

Pasqyra e
pozitës
financiare

Kryesuesi i Bordit duhet të ndërmarrë veprime
konkrete për parandalimin e avancave ndaj
punëtoreve dhe të ndërpresë një praktike të tillë pa
bazë ligjore.

Janë ndalur I zbatuar
praktikat
e
dhënies
së
avanceve ndaj
punëtorëve.
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6

Pasqyra e
pozitës
financiare

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroi që zyra e
financave regjistrojnë të gjitha transaksionet në
mënyrë të drejtë, duke interpretuar drejtë
standardet e kontabilitetit, dhe të bëhen rregullimet
e nevojshme duke bërë prerjen/regjistrimin e
shpenzimeve të cilat i takojnë vetëm periudhës
kontabël.

Janë
klasifikuar
sipas
periudhës.

7

Pasqyra e
pozitës
financiare

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se mbahet
regjistri i plotë i pasurive, se pasuritë kanë numrat
përkatës identifikues, se është bërë klasifikimi i
pasurive fikse duke mundësuar një menaxhim më
të lehtë dhe me efikas të pasurive. Po ashtu, bordi
duhet të mbajë takim me aksionarin për të hartuar
një marrëveshje për të drejtat dhe obligimet që do të
dalin lidhur me pasuritë e pranuara këtë vit dhe në
vitet paraprake

Nuk ka pasur I pa
ndonjë
zbatuar
veprim
nga
ndërmarrja.

8

Pasqyra e
pozitës
financiare

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se të gjitha blerjet
që i nevojiten ndërmarrjes të planifikohen dhe
pastaj të realizohen përmes procedurave adekuate
të prokurimit duke pas parasysh konkurrencë e lirë
dhe transparencën për të arritur vlerën e shtuar për
para.

Nuk ka pasur I zbatuar
praktika
të
shmangies së
procedurave.

Pasqyra e të
ardhurave
dhe
shpenzimeve

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se për çdo blerje
që kërkon të zhvillohen procedura të prokurimit
paraprakisht duhet të planifikohen, të shqyrtohen
dhe të analizohen furnizimet si në aspektin teknik
ashtu edhe në atë financiar e pastaj të zhvillohen
procedurat adekuate të prokurimit të cilat
mundësojnë realizimin e projektit me kosto me të
ulët dhe konkurrencë të mirëfilltë

Nuk ka pasur I zbatuar
praktika
të
ndarjes
së
procedurave
për furnizime
të natyrës së
ngjashme.

10 Pasqyra e të
ardhurave
dhe
shpenzimeve

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se vendimi për
kompensimin e punëve shtesë të anëtarëve të bordit
paraprakisht të jetë miratuar nga Aksionari, në të
kundërtën të mos bëhen pagesa tjera përveç atyre që
u takojnë si kompensime të rregullta.

Nuk ka pasur I
kompensim të zbatuar
anëtarëve të
bordit këtë vit.

11 Pasqyra e të
ardhurave
dhe
shpenzimeve

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që përzgjedhjet e Nuk
kishte I zbatuar
kandidatëve në proceset e rekrutimit bëhen duke i raste të njëjta
respektuar të gjitha kërkesat e konkursit dhe këtë vit.
atëherë kur në garë janë më pak se tre kandidat të
anulohet ai proces dhe të rishpallet përsëri.

12 Trajtimi i
shënimeve
shpjeguese

Kryesuesi Bordit duhet të siguroj se shënimet
shpjeguese kanë një rol të veçantë dhe japin
informata të mjaftueshme për të gjithë zërat,
përfshirë zërat e obligimeve tatimore dhe
detyrimeve kontingjente si dhe të sigurojë
paraqitjen e të dhënave krahasuese për kapitalin
themelues.

9

16

I zbatuar

Është treguar I zbatuar
kujdes
i
shtuar
për
trajtimin
adekuat
të
shënimeve
shpjeguese.
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13 Sistemi i
auditimit të
brendshëm

Kryesuesi i Bordit për të arritur përfitimin
maksimal nga aktiviteti i auditimit të brendshëm,
përmes komisionit të auditimit duhet të rishikoj në
mënyrë kritike planet e auditimit të brendshëm për
të konfirmuar se ato bazohen në rrezik dhe që
përfshijnë edhe aktivitetet e vitit aktual. Po ashtu, të
gjitha raportet e auditorit të brendshëm të
shqyrtohen dhe merren veprimet konkrete për
adresimin e rekomandimeve për t’i ndihmuar
menaxhmentit të ndërmarrjes në arritjen e
qëllimeve dhe objektivave të saj.

14 Raportimi
menaxheria,
llogaridhënia
dhe
manaxhimi i
rrezikut

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se janë marrë Nuk është
masa për formimin e komisionit për hartimin e një marrë asnjë
liste me të gjitha rreziqet e mundshme e cila do të masë.
shfrytëzohet si mjet parandalues dhe menaxhim të
rrezikut në nivele sa me të menaxhueshëm. Kjo do
t’i kontribuoj efektivitetit më të lartë të sistemit të
menaxhimit financiar dhe kontrollit.

Nr.

Janë
marrë I zbatuar
veprimet
adekuate për
rishikim
të
planit
të
auditimit të
brendshëm.

I mbyllur
i pa
zbatuar

Rekomandimet e vitit 2019

1

Baza për
opinion

Bordi i drejtorëve të sigurojë se marrëveshja me komunën e Prishtinës
korrigjohet, ku do to parashihet se pajisjet të dhëna në shfrytëzim nga komuna
regjistrohen në regjistrat kontabël të Kompanisë me vlera tw sakta siç parashihet
me kërkesat e kornizës konceptuale të raportimit financiar dhe të standardeve
të kontabilitetit.

2

Baza për
opinion

Bordi i drejtorëve të sigurojë së procesi i pranimit të pasurive nga komuna e
Prishtinës bëhet duke i paraprirë një marrëveshje e cila specifikon obligimet e
palëve dhe prezanton qartë vlerën e pasurive të pranuara. Po ashtu, pasuritë e
pranuara të viteve të mëhershme dhe pajisjet të regjistrohen në vlerën e saktë të
tyre sipas kërkesave të kornizës raportuese të kontabilitetit.

3

4

Pasuritë

Të hyrat

Bordi i drejtorëve të sigurojë që komision i inventarizimit në raportin e vet të
evidentoj asetet sipas sasisë, numrit identifikues, të konstatoj se a janë ende në
përdorim apo janë të dëmtuar si dhe në fund të konstatoj nëse ka ndonjë
diferencë eventuale në mes librave kontabël dhe gjendjes faktike.
Bordi i drejtorëve duhet të siguroj se faturimet bëhen konform kushteve të
kontratës dhe për furnizimet të cilat janë të liruara nga TVSH të mos aplikohen
normat e TVSH-së.

5

Bordi i drejtorëve të siguroj se me rastin e përpilimit të pasqyrave financiare
Shpenzimet përfshihen të gjitha kodet e shpenzimeve në mënyrë që të dhënat kontabël të
jenë të paraqitura drejtë dhe saktë në pasqyra financiare.

6

Bordi i drejtorëve të siguroj se në të gjitha proceset e rekrutimit, zbatohen në
Shpenzimet përpikëri të gjitha procedurat dhe udhëzimet të cilat e rregullojnë procesin e
rekrutimit, në mënyrë procesi të jetë sa më transparent dhe konkurues, duke
krijuar mundësinë e përzgjedhjes së kandidatëve më meritor.
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Shtojca III: Pasqyrat Financiare Vjetore të Audituara

18

