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1.1

Opinioni i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të
Kompanisë për Menaxhimin e Deponive të Kosovës

Ne kemi kryer auditimin e Pasqyrave Financiare Vjetore (PFV) të Kompanisë për Menaxhimin e
Deponive të Kosovës (KMDK), të cilat përfshijnë pasqyrën e pozitës financiare për vitin 2019,
pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse, pasqyrën e rrjedhës së parasë së gatshme, pasqyrën e
ndryshimeve në ekuitet, shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare, përfshirë përmbledhjen e
politikave të rëndësishme kontabël.
2. Opinion i kualifikuar
Sipas opinionit tonë, përveç efekteve të çështjes së përshkruar 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 për Menaxhimin e Deponive të Kosovës 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
Shpenzimet e zhvlerësimit të pasurive për vitin 2019 të prezantuara në PFV prej 766,333€,
harmonizohen me regjistrin e pasurive (tabela sintetike). Megjithatë, ne kemi vlerësuar dhe
analizuar tabelën analitike (regjistrimet detale në regjistrin e pasurive), dhe kemi vërejtur se për
një pjesë të madhe e shpenzimeve të zhvlerësimit për 2019 ka paqartësi për mënyrën e llogaritjes
së shpenzimeve në fjalë, regjistrimin e pasurive në kategori jo përkatëse, dhe aplikimin e
normave të zhvlerësimit jo në pajtueshmëri me bazën ligjore.
Kompania për Menaxhimin e Deponive të Kosovës procesin e përllogaritjes së shpenzimeve të
zhvlerësimit e kishte bazuar në politika që nuk kanë qenë të aprovuara nga Bordi, dhe në
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pasqyra vjetore financiare kishte shpalosur informata në lidhje me jetëgjatësinë dhe klasifikimin
e pasurive;


Deponitë sektori i ri, Kategoria e I-rë, jeta e përdorimit prej 2-29 vite,



Kategoria II – kompjuterë, pajisje të zyrës, jeta e përdorimit 3-5 vite, dhe



Kategoria III - pajisje dhe makineri, jeta përdorimit 5-10 vite.

Përllogaritja e shpenzimeve të zhvlerësimit për vitin 2019 është shpërndarë në përputhje me jetën e
përdorimit të pasurive, dhe në kuadër të së njëjtës kategori janë aplikuar norma apo përqindje të
ndryshme të shpenzimeve të zhvlerësimit të bazuara në jetën e përdorimit të pasurive.
Bordi i KMDK-së me datën 25.07.2018 kishte aprovuar rregulloren nr. 16/2018, për menaxhimin e
pasurisë, dhe sipas nenit 49, pika 3 zhvlerësimi i pasurive bëhet në përputhje me dispozitat e nenit
16 të Ligjit për Tatimin në të ardhura të korporatave, sipas kategorive të pacaktuara: kategoria parëpesë përqind (5%); kategoria dytë - njëzet përqind (20%) dhe kategoria tretë - dhjetë përqind (10%).
Nga informatat e prezantuara në pasqyra financiare për shpenzimet e zhvlerësimit, ne nuk kemi
arritur të konfirmojmë vlerësimin e drejtë dhe prezantimin e saktë të shpenzimeve në pasqyrën e
të ardhurave, pikërisht për shkak të mos aplikimit të politikës dhe rregullores së aprovuar nga
Bordi. Ne nuk kemi arritur ta konfirmojmë shumën për vlerën 429,258€ (Kategoria I-398,717€; dhe
Kategoria III- 30,541€). Gjithashtu te Kategoria I është vërejtur që janë zbatuar përqindje të
ndryshme në llogaritjen e shpenzimeve të zhvlerësimit. Disa janë si vazhdimësi nga vitet e
mëparshme ku është zbatuar norma 10%, dhe pjesa e investimeve në deponi për vitin 2019 është
llogaritur më normën e zhvlerësimit prej 50%.
Po ashtu, kemi identifikuar se disa lloje të pasurisë që nuk janë regjistruar në kategorinë përkatëse
dhe për të njëjta nuk janë aplikuar norma përkatëse të zhvlerësimit gjë që kanë ndikuar në
përllogaritjen dhe vlerësimin jo të saktë dhe të drejt të shpenzimeve;
Investimet në deponi - sektori i ri - në vlerë prej 169,470€ jeta e përdorimit për 10 vite, është aplikuar
norma zhvlerësimit prej 50% dhe janë përllogaritur shpenzimet e zhvlerësimit në vlerë prej 84,735€,
ndërsa është dashtë të prezantohen shpenzime në vlerë prej 16,947€
Pasuritë - pajisjet buldozer janë regjistruar në kategorinë III dhe është përllogariture norma
zhvlerësimit prej 10%, është dashtë të regjistrohet në kategorinë II dhe të aplikohet norma e
zhvlerësimit prej 20%; dhe
Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të
Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë të përshkruara më poshtë tek
pjesa ‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’ të raportit tonë. Në përputhje
me ONISA-P-10 dhe SNISA 130, si dhe kërkesat e tjera relevante për auditimin e PFV-ve të
Ndërmarrjeve Publike, Kodin e Etikës të ZKA-së, ZKA është e pavarur nga Kompania për
Menaxhimin e Deponive të Kosovës . Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të
mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin e bazës për opinionin.
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Çështjet tjera
Në Raportin e Auditimit për vitit 2018 është theksuar çështja lidhur me vazhdimin e licencës për
administrimin e mbeturinave nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), si dhe
mos sigurimi i tarifores së re për deponimin e mbeturinave nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik
(MZHE). Kjo situatë vazhdon të jetë e njëjtë edhe për vitin 2019, megjithatë ne nuk do të theksojmë
çështjen, për arsye se menaxhmenti i KMDK-së ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për
rregullimin e kësaj situate. Është bërë kërkesa tek të dy Ministritë, mirëpo ende nuk kanë marrë
ndonjë përgjigje adekuate.
Përgjegjësitë e menaxhmentit për Pasqyrat Financiare Vjetore
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), Ligjin nr. 04/L-087 për
Ndërmarrjet Publike (me plotësime dhe ndryshime), dhe Ligjit 06/L-032 për Kontabilitet, Raportim
Financiar dhe Auditim.
Menaxhmenti është, po ashtu, përgjegjës për kryerjen e transaksioneve financiare në pajtim me
kornizën e aplikueshme ligjore.
Bordi i Drejtorëve është përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të KMDK-së.
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 që të ndikojnë në
vendimet ekonomike të përdoruesve, të marra në bazë të këtyre Pasqyrave Financiare.
Si pjesë e auditimit, në përputhje me SNISA-t, ne ushtrojmë gjykimin profesional dhe mbajmë
skepticizëm profesional gjatë gjithë auditimit. Ne gjithashtu:


Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e keqdeklarimit material të Pasqyrave Financiare,
qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit; hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit
konform atyre rreziqeve, si dhe sigurojmë dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe
të duhura për të siguruar bazën për opinionin tonë. Rreziku i moszbulimit të një
keqdeklarimi material që rezulton nga mashtrimi është më i lartë sesa për keqdeklarimin që
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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 KMDK-së.



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 KMDK-së, për të vazhduar sipas parimit të vijimësisë. Nëse
konkludojmë se ekziston një pasiguri materiale, nga ne kërkohet që të tërheqim vëmendjen
në raportin tonë të auditimit për shpalosjet përkatëse në Pasqyrat Financiare ose, nëse
zbulimet e tilla janë të papërshtatshme ta modifikojmë opinionin tonë. Përfundimet tona
bazohen në provat e auditimit të marra deri në datën e raportit tonë të auditimit. Sidoqoftë,
ngjarjet apo kushtet e ardhshme mund të bëjnë që NP-ja të pushojë së vazhduari sipas
parimit të vijimësisë.



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

Ne komunikojmë me menaxhmentin e entitetit të audituar në lidhje me fushëveprimin, kohën e
planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, përfshirë ndonjë mangësi të
rëndësishme në kontrollin e brendshëm që ne e identifikojmë gjatë auditimit.
Ne, gjithashtu i ofrojmë menaxhmentit deklaratën që 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 senzitive apo për shkak të ndalesave të tjera ligjore e administrative, në pajtim me
legjislacionin në fuqi.
Zyra Kombëtare e Auditimit vlerëson bashkëpunimin e menaxhmentit dhe personelit të KMDK-së,
gjatë zhvillimit të procesit të auditimit.
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2

Gjetjet dhe Rekomandimet

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 sesionin 2.8.]

2.1

Rekomandimet për opinionin
Bordi i Drejtorëve të siguroj një rishikim gjithëpërfshirës të regjistrit të pasurisë,
procesit të përllogaritjes se shpenzimeve të zhvlerësimit, klasifikimit të
pasurive në kategori përkatëse, si dhe aplikimi i normave të zhvlerësimit të jetë
në pajtueshmëri të plotë me politikat dhe rregulloret e aprovuara nga Bordi.

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen
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2.2

Gjetjet për çështjet e kontabilitetit dhe të pajtueshmërisë

Pasuritë
Shpenzimet kapitale për vitin 2019 janë 545,766€. Ato kanë të bëjnë me investimet në Deponitë
Sanitare, blerjen e pajisjeve për zhvillimin e aktiviteteve për grumbullimin e mbeturinave, si dhe
furnizime me llaptop dhe pajisje tjera elektronike.
Nga blerjet e vitit 2019 janë testuar pesë (5) mostra për teste substanciale në vlerë prej 527,921€ dhe
pesë (5) mostra për teste të pajtueshmërisë. Kurse, në aspektin e testimit të pasurisë, janë testuar
shtatë (7) mostra për testim substancial dhe pesë (5) për testim të pajtueshmërisë. Testimet tona
kanë identifikuar parregullsitë në vijim:
Çështja A2 - Mos harmonizimi në mes të regjistrave kontabël dhe raportit të Komisionit për
inventarizimin e pasurisë
Kriteri

Ligji për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim nr. 06/L-032, neni 12pika 2, në mes tjerash kërkon që shoqëritë tregtare të verifikojnë të paktën një
herë në vit ekzistencën dhe vlerësimin e pasurive nëpërmjet procesit të
inventarizimit dhe ky inventarizim duhet të barazohet me librat kontabël. Po
ashtu, sipas Rregullores nr.15/2018, neni 12-pika 3, Komisioni duhet të përgatisë
raportin apo planin e punës me një afat të caktuar kohor për llogaritjen e vlerës
së pasurisë në listat e regjistrimit, dhe neni 32- pika 3, ku kërkohet që Komisioni
duhet të konstatoj dhe krahasoj gjendjen reale të evidentuar gjatë ekzaminimit,
me gjendjen e të dhënave në kontabilitet.

Gjetja

Komisioni kishte bërë inventarizim e pasurisë, mirëpo në këto regjistra janë të
evidentuara vetëm pasuritë sipas përdoruesve dhe barkodeve përkatëse.
Kompania nuk kishte bërë harmonizimin kontabël në mes të regjistrit të pasurisë
dhe raportit të komisionit për inventarizim.
Zyrtarët përgjegjës nuk ishin në gjendje të japin një sqarim adekuat për mos
realizimin e këtij harmonizimi.

Ndikimi

Mos harmonizimi i gjendjes faktike sipas inventarizimit të pasurisë me regjistrat
kontabël, mund të rezultojë me prezantime dhe shpalosje jo të sakta të pasurisë
në pasqyrat financiare.
Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë së janë marrë veprimet korrigjuese në lidhje
me ndryshimet e nevojshme në regjistrin e pasurisë sipas gjendjes faktike të
konstatuar dhe të realizoj harmonizimin periodik në mes të raporteve të
komisioneve për inventarizim dhe vlerësim me regjistrin kontabël të pasurisë.

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen
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Çështja A3 - Mungesa e trajtimit të pasurive jo funksionale
Kriteri

Sipas Rregullores nr.15/2018, për regjistrimin dhe inventarizimin e pasurive dhe
detyrimeve neni 34- pika 1, Komisioni i regjistrimit të pasurive, është i obliguar
të kryej raportin për regjistrimin e rregullt vjetor, dhe ndër të tjera të përgatisë
listën e veçante të pasurive të konsumuara për asgjësim, përkatësisht të cilat janë
jo funksionale.

Gjetja

Në raportin e inventarizimit vërehen disa pasuri të cilat figurojnë si jo
funksionale, mirëpo komisioni nuk kishte nxjerrë ndonjë raport për
rekomandime të trajtimit të mëtejmë të këtyre pasurive. Si rrjedhojë, Bordi i
Drejtorëve nuk kishte marrë ndonjë veprim për shitjen publike të tyre.
Zyrtarët përgjegjës nuk ishin në gjendje të japin një sqarim adekuat për mos
trajtimin e mëtejmë të këtyre pasurive.

Ndikimi

Mungesa e çasjes ndaj trajtimit të pasurive jo funksionale dhe largimi i tyre nga
regjistrat apo vendosja e tyre për shitje publike, ndikon në menaxhimin e dobët
të pasurive dhe mbivlerësimin e pasurive aktive.
Bordi i Drejtorëve të sigurojë se Komisioni i caktuar për inventarizim
paraprakisht përgatitë planin e punës me afate të caktuara kohore, si dhe pas
përfundimit të procesit, raportit të inventarizimit t’i bashkëngjitet edhe raporti
për pasuritë jo funksionale dhe rekomandimet për trajtimin e tyre.

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen
Çështja A4 - Parregullsi në procedura të prokurimit
Kriteri

Rregulla dhe udhëzuesi i prokurimit publik- neni 8.7, përcakton se personat të
cilët kanë autoritet për të nënshkruar kontratat, janë të obliguar që para
publikimit të njoftimit për dhënie të kontratës, të rikonfirmojnë që informatat
financiare (DNPDF) nuk kanë ndryshuar në mënyrë substanciale, si dhe neni
61.4 Pasi të jetë nënshkruar kontrata nga të dy palët, Zyrtari përgjegjës i
Prokurimit do tainformojë Zyrtarin Kryesor Administrativ “ZKA” dhe ZKA me
shkrim do ta emërojë një Menaxher të Projektit përgjegjës për menaxhimin
(mbikëqyrjen)e kontratës specifike dhe për ta informuar Zyrtarin përgjegjës të
Prokurimit..

Gjetja

Nga testimi i procedurave të prokurimit, kemi identifikuar se:


Në kontratën, “Riparimet në infrastrukturën e deponive dhe stacionit të
transferit”, deklaratat e nevojave dhe përcaktimi i disponueshmërisë së
fondeve (DNPDF) nuk është nënshkruar nga personat e autorizuar para
njoftimit për dhënie të kontratës.
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Në dy raste “riparimet ne infrastrukturën e deponive dhe stacionit të
transferit” dhe “furnizimi me pjese rezerve dhe mirëmbajtja e makinerisë
se rende” mungonin format e shkruara apo vendimet nga ZKA me rastin
e emërimit të menaxherëve të projekteve/kontratave.

Kjo kishte ndodhur për shkak të neglizhencës dhe mungesës së mbikëqyrjes nga
ana e menaxhmentit.
Ndikimi

Kontrollet jo efektive kanë mundësuar që DNPDF- mos nënshkruhen brenda
afateve kohore, për rrjedhojë mund të kuptohet se Kompania nuk ka në
dispozicion mjetet për të hyrë në obligime kontraktuese, si dhe mungesa e
dëshmive më shkrim me rastin e emërimit të menaxhereve të projekteve, mund
të ndikoj që menaxheret të mos të tregohen mjaftueshëm të përgjegjshëm për tu
siguruar së operatoret ekonomik po i realizojnë projektet në përputhje me
termat dhe kushtet e specifikuara në kontratë.
Bordi i Drejtorëve të sigurojë se për të gjitha procedurat e prokurimit të
nënshkruajnë paraprakisht DNPDF-në, me qëllim të ofrimit të sigurisë se mjetet
financiare janë në dispozicion për të hyrë në obligime si dhe emërimi i
menaxherve të projekteve të behet në formë të shkruar në pajtueshmëri më
kërkesave ligjore.

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen

Të Hyrat
Të hyrat e prezantuara në pasqyrën e të ardhurave ishin 2,514,602€. Prej tyre 1,855,029€ janë të hyra
nga veprimtaria primare apo shërbimeve nga klientët publik dhe privat, dhe të hyrat nga interesi.
Ndërkaq 659,573€ janë të hyra nga vendimi gjyqësor lidhur me borxhet e këqija .
Nga të hyrat e realizuara nga shërbimet, janë testuar 45 mostra për teste substanciale në shumën
1,136,894€, si dhe nëntë (9) mostra për teste të pajtueshmërisë në shumën 115,501€. Testimet tona
kanë identifikuar parregullsitë në vijim:
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Çështja A5 - Lidhje e kontratave me klientë pa poseduar kërkesën paraprake dhe katalogun
Kriteri

Sipas Rregullores nr.06/2017, për menaxhimin e mbeturinave në deponitë
sanitare - neni 3, çdo person juridik që sjell mbeturina komunale, sanitare apo të
tjera, të lejueshme për trajtim nga ana e KMDK-së, paraprakisht duhet të
dorëzojë kërkesën për sjelljen e mbeturinave me përllogaritje për sasinë vjetore
dhe llojin e mbeturinave. Kërkesës duhet t’i bashkëngjitet lista e mbeturinave
sipas katalogut. Pas kësaj, KMDK shqyrton dokumentet në fjalë, dhe në rast
aprovimit, e fton personin juridik për nënshkrim të kontratës.

Gjetja

Në tri raste kemi vërejtur se pas skadimit të kontratave të vjetra, është bërë
ripërtërimi i tyre pa pranuar paraprakisht kërkesën me përllogaritje të sasisë
vjetore dhe listën e mbeturinave sipas katalogut.
Sipas konfirmimeve të zyrtarëve, kjo kishte ndodhur për arsye se klientët nuk
kanë parashtruar kërkesë para përfundimit të kontratës aktuale, dhe për qëllim
të vazhdimit të procesit për grumbullimin e mbeturinave, është zhvilluar një
proces formal për vazhdim të kontratave nga komisioni për vlerësim të
kërkesave.

Ndikimi

Lidhja e kontratave pa pranuar fillimisht përllogaritjen për sasinë vjetore dhe
llojin e mbeturinave, mund të ndikoj në mos respektimin e kushteve dhe
kritereve të përcaktuara në rregullore dhe kontratë.
Bordi i drejtorëve të siguroj se zyrtarët përgjegjës i njoftojnë paraprakisht
klientët për skadimin e kontratës dhe informimin për dorëzimin e kërkesës së re
dhe dokumenteve adekuate për vazhdimin e saj. Kurse, para nënshkrimit të
kontratave të reja, komisioni për vlerësim të siguroj se janë të kompletuara të
gjitha dokumentetet e kërkuara me rregullore.
1

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen

Shpenzimet e Pagave
Shpenzimet e pagave për vitin 2019 ishin 745,232€. Numri i të punësuarve në fund të vitit ishte 83.
Ne kemi testuar 14 mostra për teste substanciale në vlerë 13,865€ si dhe shtatë (7) mostra për teste
të pajtueshmërisë, duke përfshirë katër (4) procedura të rekrutimit. Testimet tona kanë identifikuar
parregullsitë në vijim:

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.

10

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

6 - Mangësi në zhvillimin e procedurave të rekrutimit
Kriteri

Sipas Rregullores nr.01/2017, neni 3, çdo punësim i stafit të ri brenda KMDK-së
duhet të i paraprijë kërkesa e Drejtorit të departamentit përkatës, dhe më pas të
aprovohet nga Kryeshefi Ekzekutiv. Po ashtu, këto pozita të rekrutuara duhen
të jenë në përputhje me planifikimin dhe buxhetimin e stafit në Planin e Biznesit
të vitit përkatës. Në po të njëjtën Rregullore janë të sistemuara edhe pozitat në
KMDK, duke përcaktuar detyrat dhe kualifikimet për të cilat zyrtari duhet të i
plotësojë për atë pozitë.

Gjetja

Ne kemi testuar katër procedura të rekrutimit, dhe kemi vërejtur se këto pozita
nuk ishin të planifikuara për rekrutimi në Planin e biznesit për vitin 2019. Po
ashtu për këto pozita janë shpallë konkurset pa aprovimin zyrtar nga KE. Më
tutje, në dy procedura kemi hasur në mos përputhjen e kritereve të kërkuara në
konkurs me ato të caktuara në këtë Rregullore. Nga lista e kërkesave për
kualifikim që duhen të kenë pozitat (zyrtar për kontroll të brendshme dhe
ngasës i makinerisë së rëndë), sipas Rregullorës ndër tjerash kërkohet të
posedojë edhe kualifikim ose licencë për fushat përkatëse. Mirëpo, ky kriter nuk
ishte kërkuar në konkurs, dhe si pasojë nuk janë dëshmitë për licenca të tilla
Kjo kishte ndodhur me arsyetimin se këto pozita kanë qenë të planifikuara në
Planet e Biznesit nga vitet e kaluara, kurse largimi i njërit kriter nuk ishte
vlerësuar si i nevojshëm për këtë pozitë.

Ndikimi

Rekrutimi i stafit të ri për pozita të pa planifikim në Planin e Biznesit të vitit
aktual, rritë rrezikun e shpenzimeve të pa planifikuara nga kategoria e pagave.
Njëkohësisht largimi i kritereve të caktuara nga rregullorja, mund të shpie në
rekrutimin e stafit jo adekuat për pozitën në fjalë.
Bordi i drejtorëve duhet të siguroj se para fillimit të procedurave të rekrutimit,
pozitat janë të planifikuara në Planin e biznesit për vitin aktual. Njëkohësisht, të
sigurohet se çdo shpallje të konkursit i paraprinë aprovimi zyrtar, duke u
mbështetur me të gjitha kriteret e përcaktuara në Rregullore.

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen
Çështja A7 - Dhënie e avanseve për stafin në mungesë të rregullores apo të një politike të
brendshme të miratuar nga Bordi
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Kriteri

Sipas Ligjit nr.04/L-111, për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.03/L-087 për
Ndërmarrjet Publike - neni 34.1, përcakton se të gjitha NP do t’i përgatisin dhe
vënë në fuqi rregulloret të cilat kërkohen sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare.
Miratimi, ndryshimi, plotësimi dhe shfuqizimi i rregulloreve të NP-ve është
kompetencë ekskluzive e Bordit të Drejtorëve të NP-së, duke siguruar që këto
rregullore të jenë në përputhje me këtë ligj.

Gjetja

Nga rishikimet dhe testimet e qarkullimit të mjeteve nga paraja e gatshme, kemi
vërejtur se i janë dhënë avance stafit për nevoja ndryshme personale në shumën
prej 3,570€. Të gjitha këto vendime ishin nxjerrë nga Kryeshefi Ekzekutiv në bazë
të kërkesës nga punonjësit, mirëpo pa ndonjë rregullore apo udhëzues i cili do
të përcaktonte mënyrën, kriteret dhe procedurat se në çfarë rrethana ndahen
këto avance.
Sipas pohimeve të zyrtarëve, dhënia e avanseve të tilla ka ndodhur për shkak të
kërkesës dhe nevojave për mjete financiare për stafin e kompanisë.

Ndikimi

Dhënia e avanseve që nuk janë në pajtim më rregulloren të miratuar nga
Kompania, rritë mundësinë që procesi të mos jetë i drejtë, duke shkaktuar kështu
diskriminim dhe pakënaqësi brenda stafit, si dhe mund të ketë rrezik për mos
kthimin e mjeteve në llogarinë e ndërmarrjes.
Bordi i drejtorëve duhet të siguroj hartimin e një rregulloreje apo udhëzuesi për
procedurën e dhënies së avanseve nga paraja e gatshme, si dhe të parandalojë
mundësinë e ndarjes së mjeteve pa bazë të qartë ligjore.

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen

Shpenzimet Operative dhe shpenzimet tjera
Shpenzimet operative dhe shpenzimet tjera janë 1,004,967€. Ato kanë të bëjnë me shpenzimet e
riparimit dhe mirëmbajtjes në deponitë sanitare, shpenzimet administrative, shpenzimet e energjisë
dhe derivateve, furnizime për zyrë dhe shpenzime tjera operative. Në këtë fushë kemi testuar 19
mostra për teste substanciale në vlerë 596,895€, ndërsa për teste të pajtueshmërisë kemi testuar
gjashtë (6) mostra (procedura të prokurimit) në vlerë 115,046€. Testimet tona kanë identifikuar
parregullsitë në vijim:
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Çështja A8 - Keqklasifikimi i shpenzimeve
Kriteri

Sipas rregullores nr.16/2018 për menaxhimin e pasurisë në KMDK, neni 3 - pika
3, pasuritë materiale/asetet përbëhen nga pajisjet, furnizimet të cilat me një
përdorim ndryshojnë formën origjinale apo që shpenzohen me një përdorim.
Gjithashtu, neni 7 i kësaj rregullore, përcakton se pasuri kapitale nënkupton të
gjitha pasuritë jo financiare materiale dhe jo materiale që blihen, ndërtohen,
krijohen apo përvetësohen në ndonjë mënyrë tjetër, dhe që: (a) kanë afat të
përdorimit më të gjatë se një vit dhe që synohet të përdoren vazhdimisht; (b)
kanë vlerë financiare 1,000€ apo më shumë; dhe (c) pronësia dhe kontrolli i
përfitimeve mbetet te organizata buxhetore.

Gjetja

Nga pagesat e testuar, në katër (4) raste kemi identifikuar shpenzime në vlerë
totale 25,500€, siç janë: kontejner për qëndrimin e punëtoreve, pompa thithëse
për ujëra, furnizim me pompë uji, të cilat janë trajtuar si shpenzim, e që realisht
janë investime. Po të njëjtat nuk janë evidentuar në regjistrin e pasurive.
Kjo kishte ndodhur për shkak se zyrtarët përkatës kanë vlerësuar se këto pasuri
janë të shpenzushme në kryerjen e operacioneve të përditshme të deponive.

Ndikimi

Mos klasifikimi i duhur i pagesave/shpenzimeve ka ndikuar në prezantim jo të
drejtë të tyre në pasqyrat financiare, duke mbivlerësuar shpenzimet operative
dhe nënvlerësuar investimet dhe pasurinë.
Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se zyrtarët përgjegjës me rastin e regjistrimit
të shpenzimeve e bëjnë kalsifikimin e duhur të shpenzimeve dhe investimeve.
Po ashtu, duhet të zbatohen kushtet dhe kriteret e përcaktuara paraprakisht në
rregulloren përkatëse të pasurive.

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen

Njësia e Auditimit të Brendshëm
Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) operon me një anëtar të stafit, i cili njëherit është edhe
Drejtor i NjAB. 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.
Deri në kohën sa ne ishim në auditim, nuk kemi pranuar Planin Strategjik, Planin Vjetor të punës,
dhe ndonjë raport të auditimit për vitin 2019. Prandaj, nuk kemi qenë në gjendje të vlerësojmë punën
dhe cilësinë e auditimit të brendshëm në Kompani.
Në kuadër të KMDK-së është i themeluar Komiteti i Auditimit, ku janë realizuar takime të rregullta
tre mujore si dhe janë regjistruar minutat e këtyre takimeve. Sipas procesverbaleve nuk vërehet se
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është trajtuar ndonjë raport i AB-së, por më tepër janë diskutuar raportet financiare dhe operative
të përgatitura në baza tremujore. Testimet tona kanë identifikuar parregullsitë në vijim:
Çështja A9: Mos funksionimi i Auditimit të Brendshëm
Kriteri

Sipas Ligjit 06/L-021 për kontrollin e brendshëm dhe financave publike,
Auditimi i brendshëm ofron siguri të pavarur dhe objektive për udhëheqjen e
subjektit të sektorit publik për përshtatshmërinë dhe efektivitetin e sistemit të
menaxhimit financiar dhe kontrollit, si dhe ofron këshilla për përmirësimin e tij.
Përmes auditimeve dhe raporteve, NJAB do duhej t’i ofronte menaxhmentit
informata lidhur me funksionimin e kontrolleve të brendshme dhe efektivitetin
e tyre.

Gjetja

Gjatë auditimit, Kompania nuk ishte në gjendje të na ofronte ndonjë aktivitet të
NJAB-së nëse ka pasur. Nga kjo, ne nuk kemi arritur të bëjmë një vlerësim të
punës dhe raporteve të auditimit.
Sipas konfirmimeve të zyrtarëve, auditori i brendshëm gjatë vitit 2019 është
pensionuar dhe nuk ka arritur të i dorëzojë këto raporte.

Ndikimi

Mungesa e planeve dhe mos dokumentimi i punës së Auditimit të Brendshëm,
mund të ndikojë që NJAB të mos jetë efektiv dhe njëkohësisht të mos jap
kontribut në forcimin e kontrolleve të brendshme për Kompaninë.
Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se NJAB kryen funksionin e vet në përputhje
me kërkesat ligjore të fushës së auditimit të brendshëm. Raportet e auditorit
duhet të përmbajnë rekomandime për mangësitë e identifikuara dhe të
planifikohen duke u bazuar në fushat me rrezik.

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen
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3

Çështjet e zgjidhura gjatë ciklit të auditimit

Çështja A- Prezantimi i të hyrave nga vendimi i gjykatës si detyrime në pasqyrën e pozicionit
financiar
Gjetja

Sipas Standardit Ndërkombëtar të Kontabilitetit- SNK 18, të ardhurat, thekson që
të ardhura janë të hyrat bruto të përfitimeve ekonomike të marra dhe ato që janë
për t’u marrë nga njësia ekonomike. Më tutje, po i njëjti Standard thotë që të
hyrat nga dhënia e shërbimeve mund të njihen atëherë kur shuma e të ardhurave
vlerësohet në mënyrë të besueshme dhe përfitimet ekonomike të lidhura me
transaksionin mund të hyjnë të njësia ekonomike.
KMDK gjatë vitit 2019 kishte një kontest gjyqësor, për të cilin me vendim të
Gjykatës është shpallur si përfitues i mjeteve prej 1,394,450€. Këtë shumë KMDK
e kishte njohur në vitet e kaluara si borxh i keq. Pas vendimit të Gjykatës, KMDK
dhe pala e paditur kishin lidhur një marrëveshje për ri-programim të borxhit, ku
përveç pagesës së këstit të parë për 2019, çdo dështim i pagesave tjera sipas
marrëveshjes, autorizohet përmbaruesi t’i bllokoj të gjitha xhirollogaritë bankare
të Debitorit për t’u transferuar tek Kreditori (këtë rast KMDK) KMDK në
Pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse kishte njohur vetëm pagesën e
pranuar për vitin 2019 prej 659,573€.
Të hyrat apo të ardhurat tjera janë nënvlerësuar për 629,346€, dhe si rrjedhojë
është nënvlerësuar edhe fitimi i vitit dhe ai i mbajtur në Pasqyrën e pozitës
financiare.

Veprimi i kërkuar Bordi i Drejtorëve të siguroj se vlera prej 629,346€ njihen si të ardhura tjera në
Pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse, dhe si rezultat i saj fitimi i vitit të
bartet tek Ekuiteti në pasqyrën e pozitës financiare, dhe e hyra e shtyrë si
detyrim të largohet nga pasqyra e pozicionit financiar .
Rezultati

Bordi i drejtoreve në bashkëpunim me menaxhmentin dhe zyrtarin kryesor
financiar ka adresuar këtë çështje, në pasqyrën e të ardhurave e kishte njohur të
hyrën në shumën e plotë prej 1,394,450€, fitimi i vitit është bartur tek Ekuiteti në
pasqyrën e pozitës financiare dhe të hyrën e shtyrë si detyrim e kishte larguar
nga pasqyra e pozitës financiare, të cilët nuk ishin prezantuar saktë në versionin
e parë të PFV-ve, më datën 24.07.2020 ka miratuar versionin e korrigjuar të tyre.

15

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

Çështja A- Sipas SNK 1, shënimet shpjeguese janë një element i pandarë i pasqyrave financiare.
Gjetja

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.
Informacioni i dhënë nga KMDK në shënimet shpjeguese është i mangët në disa
zëra: nr.19 - rezervat tjera në vlerë 1,440,299€, nuk janë dhënë shpjegime detale
se çka përfshijnë këto rezerva; dhe nr.21 - kostot e shërbimit në vlerë 1,2130,121€,
e cila në Pasqyrën e të Ardhurave gjithëpërfshirëse është prezantuar 1,230,121€.

Veprimi i kërkuar Bordi i drejtorëve të sigurojë që shënimet shpjeguese përmbajnë parimet bazë që
përdoren për hartimin e pasqyrave financiare, harmonizimin e shumave
financiare me pasqyrat kryesore dhe informacionet mbi përbërjen e zërave të
pasqyrave janë dhënë sipas kërkesave të standardeve të kontabilitetit.
Rezultati

Bordi i drejtorëve në bashkëpunim me menaxhmentin dhe zyrtarin kryesor
financiar kanë adresuar këtë çështje duke bërë harmonizimin e shumave
financiare në pasqyrat kryesore me informacionet mbi përbërjen e zërave të
pasqyrave, dhe janë pajtueshmëri me kërkesat e standardeve.
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Shtojca I: Statusi i zbatimit të rekomandimeve të vitit paraprak
Raporti ynë i auditimit për PFV-të e KMDK-sё për vitin 2018, ka rezultuar me 13 rekomandime
kryesore. Menaxhmenti i KMDK-së ka ndërmarrë veprime për t’i adresuar çështjet e ngritura,
megjithëse ende mbetet sfidë zbatimi i plotë i tyre. KMDK ka dorëzuar Raportin e Progresit mbi
zbatimin e rekomandimeve më 10 tetor sipas kërkesave të dala nga Rregullorja e Punës për zbatimin
e auditimit dhe planeve të veprimit
Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2019, tete (8) rekomandime janë zbatuar, një (1) i mbyllur i
pazbatuar dhe katër (4) ende nuk janë zbatuar. Një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe
mënyrës se si janë adresuar ato, shih Tabelën 4.
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Tabela 4 Përmbledhja e rekomandimeve për vitin 2018 dhe vitin 2019
Nr.

Fusha e
Auditimit

Rekomandimet e vitit 2018

Veprimet e
ndërmarra

Statusi

1

PFV

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se
shënimet shpjeguese përfshijnë sqarimet e
nevojshme lidhur me të hyrat e
prezantuara në pasqyrën e të ardhurave
dhe mbi bazën e kalkulimit të tatimit në
fitim.

Shënimet
shpjeguese
sa i përket të
hyrave dhe
kalkulimin e
tatimit në
fitim janë
rregulluar
për PFV
2019.

I zbatuar

2

PFV

Kryesuesi i Bordit duhet të marrë masat e Menaxhmen
nevojshme për sigurimin e licencës për ti kishte
kryerjen e aktiviteteve të saj primare.
marrë të
gjitha
veprimet e
nevojshe,
duke bërë
kërkesat në
ministritë
përkatëse.
Mirëpo
gjendja
mbetet e
njejtë për
arsye të mos
marrjes së
ndonjë
përgjigje nga
këto të
fundit.

I pazbatuarnuk është
prezantuar si
gjetje, për
arsye se
veprimet e
mëtjme nuk
varen nga
Kompania.

3

PFV

Kryesuesi i Bordit të sigurojë se ka bërë
përpjekjet maksimale për të siguruar
tariforen e re për deponimin e
mbeturinave në mënyrë që të shmangen
aplikimet e tarifave pa bazë ligjore.

I pazbatuarnuk është
prezentuar si
gjetje, për
arsye se
veprimet e
mëtjme nuk
varen nga
Kompania.
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Menaxhmen
ti kishte
marrë të
gjitha
veprimet e
nevojshe,
duke bërë
kërkesat në
ministritë
përkatëse.
Mirëpo
gjendja
mbetet e
njejtë për
arsye të mos
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marrjes së
ndonjë
përgjigje nga
këto të
fundit.
4

Plani i
biznesit

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se me
rastin e rishikimit të planit të biznesit, të
bëhen analiza më të sakta lidhur me
mundësitë për realizimin e aktivitet
investuese
përkatësisht
projekteve
kapitale. Po ashtu të siguroj se për
projektet kapitale të planifikuara, të
merrem parasysh burimet e sigurta të
financimit.

Gjendje e
njejtë mbetet
edhe për
vitin 2019.
Shpenzimi i
realizuar
është 59%
për
shpenzimet
operative,
dhe 55% për
ato kapitale.

I mbyllur- i
pazbatuar

5

Pasqyra e
Pozitës
Financiare

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroi që zyra
e financave bën regjistrimin e të gjitha
transaksioneve në përputhje me kërkesat
e standardeve të kontabilitetit, dhe të
siguroj se është bërë prerja/regjistrimi i
shpenzimeve apo të hyrave të cilat i
takojnë vetëm periudhës kontabël.

Gjatë
auditimit të
vitit 2019,
nuk kemi
hasur në
përsëritjen e
rasteve të
tilla.

I zbatuar

6

Pasqyra e
Pozitës
Financiare

Në testimet
I zbatuar
e
rekrutimeve
gjatë 2019,
nuk është
vërejtur në
tejkalmimin
e kritereve të
paraqitura
në konkurs.

7

Pasqyra e
Pozitës
Financiare

Kryesuesi i Bordit të siguroj që
përzgjedhja dhe rekrutimi i kandidatëve
të bëhet vetëm pasi të jenë zbatuar të
gjitha procedurat e rekrutimit në
përputhje me kërkesat e përcaktuara për
përsëritje të konkursit dhe respektim të
Udhëzimit Administrativ. Gjithashtu të
siguroj se caktimi dhe zbatimi i kritereve
ka për qëllim rekrutim transparent të
kandidateve duke u bazuar në parimin e
meritës dhe kualifikimeve përkatëse për
pozitën e caktuar.
Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se nuk
do të merren vendime të cilat nuk janë të
ligjshme dhe në pajtim me vendimet e
aksionarit. Vendimet e aksionarit duhet të
merren parasysh, të vlerësohen dhe të
kuptohen si të zbatueshme, ndërsa në rast
të paqartësive të kërkohet sqarimi nga
Aksionari.

8

Pasqyra e të Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se
Ardhurave tatimet dhe kontributet ndaj ATK-së do të
paguhen në afatin e caktuar me ligj dhe
mos të lejojnë vonesa të cilat shkaktojnë
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Menaxhmen
ti kishte
ndërmarrë
veprimet e
duhura për
anulimin e
këtijë
vendimi.

I zbatuar

Menaxhmen
ti kishte
lidhur
marrëveshje

I zbatuar
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detyrime shtesë për ndëshkime dhe me ATK-në,
interesa, duke e dëmtuar buxhetin e duke paguar
kompanisë.
me këste
borgjin.
9

10

11

Pasqyra e të Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se
Ardhurave furnizimi me naftë bëhet vetëm me
Operatorin Ekonomik të kontraktuar dhe
që ka licencë për shitjen e naftës. Po ashtu
duhet të siguroj se zyrtarët financiar
mbajnë
evidencë
dhe
raportojnë/shpalosin të gjitha obligimet
për të cilat janë pranuar shërbimet apo
furnizimet edhe atëherë kur fatura ende
nuk ka arritur për ekzekutim.
Pasqyra e të Kryesuesi i Bordit duhet të kërkoj
Ardhurave përgjegjësi nga zyrtarët përgjegjës përse
janë pranuar fatura të tilla pa përshkrim
adekuat dhe të ndërpres menjëherë
furnizimet me naftë përmes KRM-ve.
Furnizimet me naftë të bëhen vetëm nga
operatori ekonomik që ka licencë për këtë
lloj furnizimi duke u bazuar në kontratë
valide.
Pasqyra e të Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se
Ardhurave menaxheri i kontratës monitoron punën
dhe harton raporte lidhur me ecurinë e
punës për secilin situacion të pranuar me
qëllim të evidentimit të dobësive në
proces dhe evitimit të pagesave për punët
e papërfunduara.

Gjatë
auditimit të
vitit 2019,
nuk kemi
hasur në
përsëritjen e
rasteve të
tilla.

I zbatuar

Gjatë
auditimit të
vitit 2019,
nuk kemi
hasur në
përsëritjen e
rasteve të
tilla.

I zbatuar

Nga testimet
e
procedurave
të
prokurimit
për vitin
2019, nuk
kemi hasur
në raste të
tilla.

I zbatuar

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se gjatë
hartimit të PFV-ve shënimet shpjeguese
prezantojnë të gjitha informacionet e
detajuara, të plota dhe të sakta sipas
kërkesave të standardeve të kontabilitetit.
Për më tepër, ato nuk duhet të miratohen
pa një rishikim të hollësishëm të të gjithë
zërave të pasqyrave financiare dhe
korrespodencave përkatëse të këtyre
zërave në shënime shpjeguese.
Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se
NJAB kryen funksionin e vet në përputhje
me kërkesat ligjore të fushës së auditimit
të brendshëm. Raportet e NJAB duhet të
përmbajnë rekomandime për mangësitë e
identifikuara dhe të planifikohen duke u
bazuar në fushat me rrezik.

Nuk janë
marrë masat
për
përmirësim.

I pazbatuar

Nuk janë
marrë masat
për
përmirësim.

I pazbatuar

12

Shënimet
shpjeguese

13

Njësia e
Auditimit
të
Brendshëm
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Nr.

Fusha e
auditimit

Rekomandimet e vitit 2019

1.

PFV

2.

Pasuritë

Bordi i Drejtorëve të sigurojë se janë marrë veprimet korrigjuese në lidhje
me ndryshimet e nevojshme në regjistrin e pasurisë sipas gjendjes faktike
të konstatuar dhe të realizoj harmonizimin periodik në mes të raporteve të
komisioneve për inventarizim dhe vlerësim me regjistrin e pasurisë.

3.

Pasuritë

Bordi i Drejtorëve të sigurojë se komisioni i caktuar për inventarizim
paraprakisht përgatitë planin e punës me afate të caktuara kohore, si dhe
pas përfundimit të procesit, raportit të inventarizimit të i bashkëngjitet edhe
raporti për pasuritë jo funksionale dhe rekomandimet për trajtimin e tyre.

4.

Prokurimi

Bordi i Drejtorëve të sigurojë se për të gjitha procedurat e prokurimit të
nënshkruajnë paraprakisht DNPDF-në, me qëllim të ofrimit të sigurisë se
mjetet financiare janë në dispozicion për të hyrë në obligime si dhe emërimi
i menaxherve kontratave të behet në formë të shkruar konforme kërkesave
ligjore.

5.

Të Hyrat

Bordi i drejtorëve të siguroj se zyrtarët përgjegjës i njoftojnë paraprakisht
klientët për skadimin e kontratës dhe informimin për dorëzimin e kërkesës
së re dhe dokumenteve adekuate për vazhdimin e saj. Kurse, para
nënshkrimit të kontratave të reja, komisioni për vlerësim të siguroj se janë
të kompletuara të gjitha dokumentetet e kërkuara me rregullore.

6.

Shpenzimet
e Pagave

Bordi i drejtorëve duhet të siguroj se para fillimit të procedurave të
rekrutimit, pozitat janë të planifikuara në Planin e Biznesit për vitin aktual.
Njëkohësisht, të sigurohet se çdo shpallje të konkursit i paraprinë aprovimi
zyrtar, duke u mbështetur me të gjitha kriteret e përcaktuara në Rregullore.

7.

Shpenzimet
e Pagave

Bordi i drejtorëve duhet të siguroj hartimin e një rregulloreje apo udhëzuesi
për procedurën e dhënies së avanceve nga paraja e gatshme, si dhe të
parandalojë mundësinë e ndarjes së mjeteve pa bazë të qartë ligjore

8.

Shpenzimet
Operative

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se zyrtarët përgjegjës me rastin e
regjistrimit të shpenzimeve e bëjnë klasifikimin e duhur të shpenzimeve
dhe investimeve. Po ashtu duhet të zbatohen kushtet dhe kriteret e
përcaktuara paraprakisht në rregulloren përkatëse të pasurive.

9.

Njësia e
Auditimit
të
Brendshëm

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se NJAB kryen funksionin e vet në
përputhje me kërkesat ligjore të fushës së auditimit të brendshëm. Raportet
e auditorit duhet të përmbajnë rekomandime për mangësitë e identifikuara
dhe të planifikohen duke u bazuar në fushat me rrezik.

Bordi i Drejtorëve të siguroj një rishikim gjithëpërfshirës të regjistrit të
pasurisë, procesit të përllogaritjes së shpenzimeve të zhvlerësimit
,klasifikimi i pasurive si dhe aplikimi i normave të zhvlerësimit të jetë në
pajtueshmëri të plotë me politikat dhe rregulloret e aprovuara nga Bordi.
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Shtojca II: Letër Konfirmimi
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Shtojca III: Pasqyrat Financiare Vjetore të Audituara
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