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1 RAPORTI I AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM 

Për: Komisionin Komunal të Aksionarëve 

   Bordin e Drejtorëve të KRM “Pastrimi” Sh.a.  

   Kryeshefin Ekzekutiv, Z. Burim Kelmendi 

   Zyrtarin Kryesor të Financave dhe Thesarit, Z. Sabri Kadriu 

Adresa: Bill Klinton pn, 10000 Prishtinë, Kosovë 

 

1.1 Opinioni i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të 

Kompanisë Regjionale të Mbeturinave “Pastrimi” Sh.a. 

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

Mbeturinave “Pastrimi” Sh.a. (më tutje KRM Pastrimi) 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.   

Në vijim është Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm: 

Opinion i kundërt 

Sipas opinionit tonë, për shkak të efekteve të çështjes së përshkruar në paragrafin “Baza për Opinion 

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

të pozitës financiare të KRM Pastrimi sh.a, deri më 31 dhjetor 2019, të performancës së saj financiare, 

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

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

aplikueshme për ndërmarrjet publike. 

Baza për opinion të kundërt 

1. Arkëtimet në shumën prej 423,962€, nuk u janë zbritur konsumatorëve përkatës për 

obligimet e paguara ndaj Kompanisë, mirëpo këto mjete ishin regjistruar në një llogari me 

përshkrimin “Klient i panjohur institucione, komuna dhe amvisëri”. Këto mjete në pasqyrën 

e pozitës financiare ishin prezantuar tek të hyrat e shtyra. 

Sipas zyrtarëve të ndërmarrjes, kjo ka ndodhur si pasojë e transferit të klientëve nga njëri 

inkasant te tjetri dhe këto regjistrime janë bërë vetëm për qëllim të regjistrimeve në 

kontabilitet, e jo edhe për të identifikuar konsumatorët që kanë paguar. 
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2. Është kërkesë e SNK 16 – Aktivet afatgjata materiale, pika 40, që nëse vlera kontabël (neto) 

e një aktivi ulet si rezultat i një rivlerësimi, ulja njihet në fitim ose humbje. Megjithatë, ulja 

debitohet drejtpërdrejtë tek kapitalet e veta me titullin mbivlera (tepricë) rivlerësimi për aq 

sa ajo mbulon çdo tepricë kreditore tek mbivlera (teprica) rivlerësimi në lidhje me atë aktiv 

(nëse ekziston). 

Në nëntor të vitit 2019, Kompania kishte bërë rivlerësimin e aseteve. Si rrjedhojë e kësaj, 

bazuar në raportin e rivlerësimit, vlera e tokës kishte pësuar rënie në vlerë prej 2,242,000€. 

Megjithatë, Kompania këtë rënie të vlerës nuk e kishte njohur si humbje në pasqyrën e të 

ardhurave, por të njëjtën vlerë e kishte zvogëluar kapitalin e pronarit edhe pse toka nuk 

kishte teprice rivlerësimi në anën kreditore. 

Bazuar në konfirmimet zyrtare Kompania nuk kishte pasur një rezervë të rivlerësimit vitin 

e kaluar. Por, një regjistrim të tillë e arsyeton pasi që me rastin e hapjes së librave kontabël 

në vitin 2007, regjistrimi i tokës ishte bërë duke e kredituar kapitalin e pronarit. 

Mos regjistrimi i saktë i rënies se vlerës së tokës, ka efekt në nënvlerësimin e ekuitetit të 

kompanisë dhe prezantimin jo të saktë të pasqyrës së të ardhurave gjithëpërfshirëse. 

3. Sipas SNK 16 – Aktivet afatgjata materiale, pas njohjes si një aktiv, një zë i aktiveve afatgjata 

materiale (toka, ndërtesa, makineri e pajisje) vlera e drejtë e të cilëve matet me besueshmëri 

do të mbartet me shumën e rivlerësuar, që është vlera e drejtë e zërave në datën e rivlerësimit 

minus ndonjë amortizim të mëpasshëm të akumuluar dhe ndonjë humbje të akumuluar nga 

zhvlerësimi. 

Kompania, pas rivlerësimit të aseteve nuk i kishte trajtuar ato sipas kërkesave të 

standardeve. Si rrjedhojë e kësaj, vlera neto e aseteve ishte nënvlerësuar për 42,683€, 

rrjedhimisht duke i rritur shpenzimet e zhvlerësimit në shumë për 46,164€. 

Bazuar në konfirmimet zyrtare, këto diferenca kanë rrjedhë si pasojë e pamundësisë së 

programit të kontabilitetit për të bërë regjistrimet adekuate. 

 

Nënvlerësimi i vlerës së aseteve, ka për efekt prezantimin jo të saktë të pasurisë në pasqyrat 

financiare si dhe mbivlerësimin e shpenzimeve të zhvlerësimit të cilat ndikojnë në uljen e 

rezultatit financiar. 

4. Neni 7 i Ligjit për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim (nr. 04/L-014), Shoqëritë 

tregtare që i nënshtrohen dispozitave të këtij Ligji, verifikojnë të paktën një (1) herë në vit, 

ekzistencën dhe vlerësimin e pasurive, detyrimeve dhe kapitalit, nëpërmjet inventarizimit 

të këtyre elementeve dhe dëshmive mbështetëse nëpërmjet procesit të inventarizimit. 

Inventarizimi i pasurive dhe detyrimeve kryhet nën përgjegjësinë dhe sipas procedurave të 

miratuara nga organi drejtues i shoqërive tregtare dhe duhet të barazohet me librat kontabël. 

Komisioni për regjistrim të aseteve të kompanisë, me datë 19.12.2019 i kishte dorëzuar 

raportin përfundimtar të regjistrimit me dokumentet mbështetëse. Sipas këtyre regjistrave 

asetet ishin regjistruar vetëm me sasinë përkatëse të llojeve të ndryshme të aseteve të cilat 
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ekzistonin në njësitë dhe zyrat e ndërmarrjes pa u identifikuar me ndonjë kod të veçantë për 

secilin aset. 

Si rezultat, ne e kishim të pamundur të krahasojmë regjistrin e inventarizimit me regjistrat 

kontabël të aseteve për faktin se nuk kishin një numër të përbashkët të identifikimit. Ndërsa, 

regjistrimet e komisionit vetëm janë inkorporuar në forma tabelare në Excel nga zyrtarja e 

pasurive, mirëpo të njëjtat nuk janë harmonizuar (barazuar) me  numrat e aseteve me 

regjistrin kontabël. 

Mos barazimi i gjendjes faktike të aseteve me regjistrat kontabël ka rezultuar me prezantime  

dhe shpalosje  jo të duhura të aseteve në PFV.  

Ekzistenca e numrit të madh të aseteve dhe disa prej tyre në sasi dhe vlerë të vogël, sipas 

konfirmimeve zyrtare, kishin pamundësuar një kodifikim të tyre. Megjithatë sipas tyre gjatë 

vitit 2020 do të kodifikohen të gjitha asetet. 

5. Sipas SNK 16 – Aktivet afatgjata materiale, nëse vlera kontabël (neto) e një aktivi rritet si 

rezultat i një rivlerësimi, rritja kreditohet drejtpërdrejt tek kapitalet e veta me titullin 

mbivlerë (tepricë) rivlerësimi. Megjithatë, rritja njihet në fitim ose humbje për aq sa kjo 

mbulon uljen e rivlerësimit e të njëjtit aktiv të njohur më parë në fitim ose humbje. 

Rezerva e rivlerësimit e prezantuar në pasqyra financiare ishte mbivlerësuar për 468,159. 

Shuma e prezantuar e rezervës së rivleresimit në pasqyra financiare në fund të vitit  është 

1,240,121€, ndërsa testimet tona tregojnë se kjo shumë duhet të ishte prezantuar në shumë 

771,962€.  

Prezantimi jo i saktë i informacionit kontabël në pasqyra financiare ndikon në mbivlerësimin 

e pjesës së ekuitetit, rrjedhimisht në paraqitjen jo të saktë dhe jo të drejtë të pasqyrave 

financiare. 

6. Sipas Kornizës Konceptuale (paragrafi 4.46) një detyrim njihet në pasqyrën e pozicionit 

financiar kur ka gjasa që burime ekonomike do të dalin nga njësia ekonomike për të shlyer 

një detyrim aktual dhe shuma me të cilën do të shlyhet detyrimi mund të matet me 

besueshmëri. 

Llogaritë e pagueshme tregtare të prezantuara në Pasqyrën pozicionit financiar, nuk 

prezantojnë saktë gjendjen e tyre. Në kuadër të tyre, ekzistojnë detyrime ndaj 10 furnitorëve 

në shumën 63,248€, shumë të cilën Kompania nuk ka arritur ta mbështesë me dëshmi 

burimore – fatura apo kontrata që e mbështesin detyrimin e Kompanisë ndaj furnitorëve.  

Tutje, bazuar në analizat tona dhe letër konfirmimet e pranuara nga furnitorët, në dy raste 

ekzistojnë mospërputhje në mes shënimeve kontabël dhe shënimeve të furnitorëve. Në një 

rast shuma e detyrimit ishte mbivlerësuar për 1,024€, ndërsa në rastin tjera detyrimi ishte 

nënvlerësuar për 467€. 
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Bazuar në konfirmimet zyrtare, mungesën e dëshmive Kompania e arsyeton se ato janë 

borxhe shumë të vjetra ( 2005-2012). Ndërsa mos përputhjen e detyrimeve me konfirmimet 

e furnitorëve e arsyetojnë se disa fatura janë pranuar me vonesë. 

Mungesa e dokumenteve burimore si dhe mbi/nën vlerësimet për të pagueshmet, ndikon 

në besueshmërinë e informacionit financiar dhe prezantim jo të saktë të obligimeve në 

pasqyrat financiare. 

7.  Sipas SNK 20 – Grantet qeveritare, grandet e marra për aktive të amortizueshme njihen si 

të ardhura gjatë periudhave në të cilat ngarkohet amortizimi për ato mjete.   

Në pasqyrën e të ardhurave të hyrat nga grandet ishin prezantuar në shumën 316,002€, 

shumë kjo e mbivlerësuar për 286,916€. Sipas konfirmimeve zyrtare, ky mbivlerësim kishte 

rrjedhë si pasojë e zbatimit të dy metodave të ndryshme të zhvlerësimit për të njëjtat grante. 

Për grandet e përfituara më herët se viti 2013, për qëllime të zhvlerësimit të pasurisë është 

zbatuar metoda drejtvizore e zhvlerësimit, ndërsa në regjistrat kontabël të granteve me 

qëllim të zvogëlimit të të hyrave të shtyra  është zbatuar metoda e saldos zbritëse. Në vitin 

2019 është bërë korrigjimi dhe njohja e këtyre të hyrave, për arsye se këto të hyra janë 

shpenzuar në vitet e mëhershme. Për veç kësaj, Kompania nga 18 asetet e financuara nga 

grandet posedon dëshmi vetëm për një aset. 

Për me tepër, të hyrat e shtyra nga Grandet, krahasuar me shënimet kontabël dhe pasqyrën 

e pozitës financiare, ishin nënvlerësuar në shumën 16,040€. 

8. Ndërmarrjet Publike me rastin e blerjeve të mallrave dhe shërbimeve kanë për obligim të 

respektojnë procedurat sipas kërkesave të Ligjit të Prokurimit Publik në Republikën e 

Kosovës Nr.04/L-042. 

Trajtimi i jonë i blerjeve të realizuara ka nxjerrë këto përfundime: 

- Në katër raste janë realizuar blerje të pasurive përmes ankandit publik në vlerë totale 

91,148€, duke mos realizuar procedurat adekuate sipas Ligjit për Prokurim Publik, e që 

rrjedhimisht nuk kanë as marrëveshje kontraktuale për pasuritë e blera; 

- Në tetë raste në shumën 42,644€, Kompania nuk kishte lidhur marrëdhënie kontraktuale 

për furnizim me mallra dhe shërbime, në të cilën do të specifikonte të gjitha të drejtat 

dhe detyrimet dhe çmimet e tyre. Përveç kësaj, nuk kishte dëshmi për pranimin e 

mallrave dhe shërbimeve. 

Bazuar në konfirmimet zyrtare, kjo ka ndodhur pasi që është paraqitur nevoja për blerje të 

pajisjeve, mallra apo shërbime brenda një periudhe të shkurt kohore, dhe në këtë mënyrë 

kanë bërë zgjidhje më të shpejtë. 

Mosrespektimi i LPP, rrezikon që fondet publike për blerje të mos përdoren në mënyrë 

transparente dhe të mos respektohet konkurrenca e tregut. Më tej, blerjet e bëra duke mos u 

mbështetur në kontratë nuk japin siguri për ndodhjen dhe saktësinë e shpenzimeve. 



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

 

6 

 

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

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

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

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

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

Vlera e parasë dhe ekuivalentët e parasë në fillim të periudhës në Pasqyrën e Rrjedhës së 

Parasë ishte mbivlerësuar për 205,110€, si rrjedhojë e mos evidentimit me kohë të daljes së 

parasë. Kompania të njëjtën vlerë e ka prezantuar si dalje të parave nga aktivitetet operative 

edhe pse e njëjta nuk i takonte vitit 2019.   

Përveç kësaj, tek seksioni i aktiviteteve operative, ishin mbivlerësuar të hyrat nga grantet për 

1,067,831€ dhe shpenzimet e provizionit të llogarive të arketueshme në vlerë 323,175€. Po 

ashtu, ky seksion nuk përmban: shumën 195,057€ për të hyrat e shtyra dhe  shumën 15,729€, 

e cila rrjedhë nga pasuritë tjera. Tutje, bazuar në çështjet e ngritura për zërat kontabël si, të 

arkëtueshmet, të pagueshmet dhe zhvlerësimi, zëra të aktiviteteve operative të rrjedhës së 

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

Sipas konfirmimeve zyrtare, mbivlerësimi i parave në fillim si dhe evidentimi si dalje e 

parasë së këtij vitit, ka ndodhur me qëllim të korrigjimit të gabimit të vitit paraprak. Ndërsa 

mbivlerësimin e të hyrave nga grandet dhe provizionimet, e arsyeton se në këtë shume ishin 

regjistruar hyrjet dha daljet e parasë të bëra direkt nga arka. 

10. Sipas SNK 8 - Politikat Kontabël, Ndryshimet në Vlerësimet Kontabël dhe Gabimet, 

paragrafi 4.1, gabimet materiale ndonjëherë mbeten të pazbuluara deri në periudhat e më 

vonshme dhe këto gabime të periudhave paraardhëse, korrigjohen në informacionin 

krahasues të paraqitur në pasqyrat financiare për periudhat e më vonshme. 

Auditimi i pasqyrave financiare për vitin 2018, kishte identifikuar një gabim material që ka 

të bëjë me mbivlerësimin e parasë së gatshme në shumën 205,110€. Ky gabim material i 

periudhës paraprake, me rastin e hartimit të pasqyrave financiare për vitin 2019, nuk ishte 

korrigjuar me një deklarim retrospektiv, të shumës së parasë së gatshme të vitit 2018, si 

informacion krahasues i pasqyrës së pozicionit financiar. Përveç kësaj, nuk ishte korrigjuar 

shuma e parasë së gatshme në fillim të periudhës edhe në Pasqyrën e Rrjedhës së Parasë si 

dhe shuma e parasë të gatshme në fillim të periudhës në Pasqyrën e Shënimeve Shpjeguese.  

Sipas konfirmimeve zyrtare është konsideruar mjaftueshëm prezantimi i gabimit si dalje e 

parave të vitit 2019 me qëllim të korrigjimit. 

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

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

gjitha ndryshimeve në ekuitet. 
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Çështjet e ngritura brenda këtij kapitulli, në lidhje me rezervën e rivlerësimit, të hyrat e 

shtyra, të hyrat nga grantet dhe shpenzimet e zhvlerësimit të cilat kanë ndikim në rezultatin 

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

fitimit të periudhës të bartur në pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet. 

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

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

ndikon edhe në zërin e fitimit të mbajtur.  

12. Sipas SNK 1 – Paraqitja e pasqyrave financiare, një element i pandarë i pasqyrave financiare 

janë shënimet shpjeguese të tyre. Sipas përcaktimeve të bëra në këtë standard këto shënime 

të pasqyrave financiare duhet: të paraqesin informacion në lidhje me bazat e përdorura për 

përgatitjen e pasqyrave financiare si edhe në lidhje me politikat kontabël të zgjedhura dhe 

të aplikuara për ngjarjet dhe veprimet më të rëndësishme; sqarojnë informacionin e kërkuar 

nga SNK; japin informacione shtesë i cili nuk është paraqitur në pasqyrat financiare por i cili 

është i nevojshëm për një paraqitje të drejtë të tyre. 

Në shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare mungonin informata të rëndësishme të cilat 

janë në kundërshtim me kriteret përkatëse të paraqitura në vijim: 

- Sipas SNK 16, shënimet shpjeguese duhet të paraqesin informacion lidhur me politikat 

specifike kontabël për bazën e matjes; për rritjet dhe uljet që rezultojnë nga rivlerësimet, 

humbjet nga zhvlerësimi të njohura në fitim ose humbje, datën e hyrjes në fuqi të 

rivlerësimit; nëse është përfshirë një vlerësues i pavarur; tepricën e rivlerësimit, duke 

treguar ndryshimin për periudhën dhe çdo kufizim në shpërndarjen e tepricës tek 

aksion-mbajtësi, shumën e angazhimeve kontraktuale për blerjen e aktiveve afatgjata 

materiale (toka, ndërtesa, makineri e pajisje), shtesat dhe të tjera. 

Shënimet shpjeguese nuk përmbajnë informacione, sipas kërkesave të SNK 16, edhe 

përkundër rivlerësimit të bërë të pasurive dhe ndryshimeve të mëdha të ndodhura për 

këtë zë kontabël. 

- Sipas SNK 2 - Stoqet, duhet të paraqesin informacion shpjegues, në lidhje me politikat 

kontabël për matjen e stoqeve, përfshirë formulën e kostos së përdorur. 

Shënimet shpjeguese nuk përmbajnë informacione, sipas kërkesave të SNK 2, lidhur me 

metodën e përdorur të njohjes së kostove të stoqeve. 

- Të paraqesin informacion shpjegues në lidhje me politikat e provizionimit të të 

arkëtueshmeve. 

Shënimet shpjeguese nuk përmbajnë informacion të plotë, lidhur me politikën dhe 

provizionimin e llogarive të arkëtueshme. 

- Të paraqesin informacion në lidhje me njohjen e të hyrave. 
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Informacioni i dhënë në shënimet shpjeguese, në lidhje me të hyrat e realizuara, nuk 

korrespondon me të njëjtën shumë me të hyrat e prezantuara në pasqyrën e të ardhurave. 

Diferenca është për 11,823€. 

- Sipas SNK 20 - grantet qeveritare, duhet të paraqesin informacion shpjegues, për 

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

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

qeveritare. 

Shënimet shpjeguese nuk përmbajnë asnjë informacion specifik, sipas kërkesës së SNK 

20, në lidhje me kushtet që duhet të plotësohen për grantet e marra, edhe përkundër se 

të hyrat e shtyra nga grantet ishin në shumën 135,047€.  

- Sipas kërkesave të SNK 37 - pasuritë dhe detyrimet kontingjente (eventualitetet), duhet 

të paraqesin informacion shpjegues, përveç kur mundësia e një hyrje/daljeje burimesh 

që përfshin përfitime ekonomike nuk ekziston më.  

Shënimet shpjeguese nuk përmbajnë informacion, për ngjarjet të cilat i plotësojnë kushtet 

për trajtimin e tyre si pasuri/ detyrime kontingjente. Ato ngjarje ekonomike kanë të bëjnë 

me 18 lëndë gjyqësore. 

- Përveç këtyre çështjeve të listuara më sipër, shënimet shpjeguese, nuk përmbajnë 

informata për zërin pasuritë tjera, të hyrat e shtyra, provizionet afatshkurtra dhe për të 

ardhurat financiare. 

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

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

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

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

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

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

sigurimin e bazës për opinion. 

Përgjegjësitë e menaxhmentit për Pasqyrat Vjetore Financiare  

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

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

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

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

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

Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime), 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. 
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Bordi i Drejtorëve është përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të KRM 

Pastrimi. 

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 keqdeklarimit material të Pasqyrave Financiare, 

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

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

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

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

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

qëllimshme, keqpërfaqësime apo anashkalimin e kontrollit të brendshëm. 

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

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

opinionit për efikasitet të kontrollit të brendshëm të KRM Pastrimi. 

 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 KRM Pastrimi , 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. 
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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. 
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2 Gjetjet dhe Rekomandimet   

Ne kemi kryer auditimin e Pasqyrave Financiare Vjetore të KRM Pastrimi për vitin e përfunduar 

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

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

e auditimit janë kryer për të na mundësuar dhënien e opinionit për Pasqyrat Financiare Vjetore.  

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

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

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

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

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

ekzistojnë ose të gjitha përmirësimeve që mund të bëhen.  

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

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

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

Pastrimi gjatë zhvillimit të procesit të auditimit. 

2.1 Rekomandimet për opinionin  

Rekomandimi A1 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë marrë veprimet e menjëhershme për të 

identifikuar konsumatorët, mjetet monetare të të cilëve janë grumbulluar në 

llogarinë “Klient i panjohur” dhe se u janë zbritur obligimet e papaguara ndaj 

ndërmarrjes. 

Rekomandimi A2 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë marrë veprimet korrigjuese në lidhje me 

regjistrimin e rënies së vlerës së tokës, në mënyrë që pasqyrat financiare të 

prezantojnë pamje të drejte dhe të vërtetë. 

Rekomandimi A3 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të bëhen korrigjimet e gabimeve të cilat kanë 

ndodhur me rastin e trajtimit të asetve pas rivlerësimit të tyre, në mënyrë që 

pasqyrat financiare të prezantojnë pamje të drejte dhe të vërtetë. 

Rekomandimi A4 Kryesuesi i Bordit të sigurojë, proceduara përkatëse të cilat do të shërbejnë si 

udhëzime të qarta për komisionet e inventarizimit lidhur me mënyrat e duhura 

të inventarizimit. Ndërsa brenda një afati të shkurtër kohor, të sigurohen 

regjistrat në mënyrë analitike të asetve të cilat i ka në përdorim, në mënyrë që të 

mundësohet më pas, krahasimi dhe barazimi me të dhënat e komisioneve të 

inventarizimit . 
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Rekomandimi A5 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që po bëhet një rishikim i detajuar i regjistrit të 

pasurive, dhe se janë marrë veprime korrigjuese lidhur me rritjen/rënien e 

vlerës se aseteve pas rivlerësimit të tyre, në mënyrë që shuma rezervës së 

rivlerësimit të prezantohet saktë në pasqyrat financiare. 

Rekomandimi A6 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë marrë veprimet e nevojshme korrigjuese të 

gabimeve në lidhje me detyrimet në të dhënat kontabël, në mënyrë që të bëhet 

një prezantim i saktë në pasqyrat financiare. Përveç kësaj, të krijohen mekanizma 

që regjistri i obligimeve të rishikohet në baza të rregullta kohore në mënyrë që 

të vërtetohet plotësia dhe saktësia e listës së detyrimeve ndaj furnitorëve. 

Rekomandimi A7 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të merren veprime korrigjuese në periudhat 

paraardhëse në mënyrë që shuma e prezantuar në pasqyrën e të ardhurave dhe 

pasqyrën e pozitës financiare, për të hyrat nga grandet dhe të hyrat e shtyra nga 

grantet të jetë e saktë. 

Rekomandimi A8 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes akteve të brendshme të krijojë 

mekanizma të cilat do të siguronin se të gjitha blerjen e mallrave dhe shërbimeve 

të jenë në harmoni të plotë me  Ligjin e Prokurimit Publik në mënyrë që të arrihet 

transparenca dhe konkurrenca e nevojshme dhe të sigurohet shfrytëzimi efikas 

i fondeve publike. 

Rekomandimi A9 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë vendosur procese efektive për të 

konfirmuar që janë bërë korrigjimet e gabimeve të identifikuara tek rrjedha e 

parasë për të siguruar një pamje të drejtë dhe të vërtetë. 

Rekomandimi A10 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të bëhen korrigjimet e gabimeve materiale 

të identifikuara të pasqyrave financiare të periudhave paraprake me një ri 

deklarim retrospektiv, si dhe dhënien e informacioneve shpjeguese për gabimet 

e periudhës së mëparshme.   

Rekomandimi A11 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se është bërë një analizë e shkaqeve të cilat 

kanë ndikuar në  keqprezantimin e pasqyrës së ndryshimeve në ekutitet dhe të 

ndërmerren veprime për t’i adresuar këto shkaqe në mënyrë sistematike për të 

siguruar një pamje të drejtë dhe të vërtetë të saj. 

Rekomandimi A12 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që shënimet shpjeguese të përmbajnë parimet 

bazë që përdoren për hartimin e pasqyrave financiare dhe informacionet mbi 

përbërjen e zërave të pasqyrave janë dhënë sipas kërkesave të standardeve të 

kontabilitetit. 

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

Llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe tjera 

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

2,692,770€1 (vlera neto). Ato kanë të bëjnë me arkëtimet ndaj klientëve nga afarizmi i rregullt i 

Kompanisë. Kemi testuar 100 mostra për teste substanciale në vlerë bruto 10,349,188€. 

 

1:  Konsumatorë të pa identifikuar 

Kriteri Ligji për Mbeturina përcakton se “Konsumator” është personi, i cili ka lidhur 

kontratë për shërbime me ofruesin e shërbimeve ose merr shërbime të caktuara 

sipas ligjit. 

Gjetja:                  Në regjistrin e konsumatorëve të ndërmarrjes, ekzistojnë 1,734 konsumatorë, të 

cilët janë evidentuar me emërtimin “XX”, e që janë kreditor ndaj ndërmarrjes në 

shumën prej 124,627€. Këto raste kanë ndodhur, kur klienti nuk është lajmëruar 

ose nuk është gjendur në pronën e vet (ekonomi familjare) dhe për këtë arsye 

inkasantët i kanë evidentuar si “klienti XX”.  

 Sipas zyrtarëve të Kompanisë, një regjistrim i tillë i këtyre konsumatorëve me 

emërtimin “XX”, është konsideruar i nevojshëm që të ketë një evidencë për rastet 

e sipërpërmendura në mënyrë që mos të mbetet asnjë amvisëri pa u regjistruar 

në listat e shërbimeve për mbeturina. Megjithatë, evidentimi i klientëve vetëm 

përmes shifrës “XX”, pa evidentimin e adresës së klientit apo ndonjë informatë 

tjetër relevante, nuk i shërben qëllimit për të cilin është iniciuar ky aktivitet. 

Ndikimi  Evidentimi i konsumatorëve në regjistrin e ndërmarrjes pa përshkrim të emrit të 

konsumatorit, apo informatave tjera identifikuese për atë konsumator, rrezikon 

mos arkëtim të mjeteve monetare për shkak të pamundësisë së aplikimit të 

masave ligjore ndaj këtyre kreditorëve 

Rekomandimi B1 2 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që brenda një afati të përcaktuar kohor sa më të 

shkurtër, të shqyrtojë dhe të marrë masat e nevojshme përmirësuese, në mënyrë 

që të gjithë konsumatorët e evidentuar me emërtimin “XX” të regjistrohen në 

emër të shfrytëzuesve të shërbimit. Për më tepër, të sigurohet që shuma 

kreditore e evidentuar përcaktohet për secilin prej tyre dhe se po merren masat 

e nevojshme për arkëtime. 

                                                      
1 Llogaritë e arkëtueshme pas njohjes së provizioneve. 
2 Çështja A dhe rekomandimi A-nënkuptojnë çështjet dhe rekomandimet e reja; 
  Çështja B dhe rekomandimi B-nënkuptojnë çështjet dhe rekomandimet e përsëritura; 
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Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 

 

Stoqet  

Vlera e zërit financiar të stoqeve e prezantuar në pasqyrën e pozicionit financiar ishte 188,713€. Ky 

zë financiar kryesisht përfshinë materiale, pjesë rezervë, vaj dhe naftë të cilat janë kryesisht të 

lidhura me funksionimin e Kompanisë. 

Kemi testuar 10 mostra për teste substanciale në vlerë 29,628€ si dhe është trajtuar harmonizimi i 

raportit të regjistrimit të stoqeve me shënimet kontabël. Po ashtu, kemi vëzhguar procesin e 

numërimit të stoqeve në fund të vitit. 

 

                                                      
  Çështja C dhe rekomandimi C-nënkuptojnë çështjet dhe rekomandimet pjesërisht të përsëritura. 
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13 Mos harmonizimi i stoqeve në librat e kontabilitetit me raportin e inventarizimit 

Kriteri Sipas Ligjit Nr.06/L- 032 për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim, 

shoqëritë tregtare të paktën një herë në vit duhet të verifikojnë ekzistencën dhe 

vlerësimin e pasurive, detyrimeve dhe kapitalit, nëpërmjet inventarizimit të 

këtyre elementeve dhe dëshmive të tyre mbështetëse nëpërmjet procesit të 

inventarizimit. Rezultatet nga raporti i inventarizimit duhet të barazohen me 

librat kontabël.   

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

raportin për inventarizimin e stoqeve në bazë të cilit është bërë harmonizimi në 

libër kryesor. Mirëpo, testimet tona tregojnë çështjet në vijim:  

- Kompania pas raportit të komisionit të inventarizimit si dhe krahasimit me 

evidencat kontabël ka konstatuar mungesa të stoqeve në vlerë prej 25,723€ si 

dhe teprica në vlerë prej 23,253€, por të njëjtat nuk janë trajtuar për të 

identifikuar shkakun e ndodhjes. Për më tepër, vetëm diferenca në mes të 

tepricës negative dhe pozitive është trajtuar si humbje.  

- Në një rast harmonizimi i stoqeve në librat kontabël nuk përputhet me sasinë 

në raportin e komisionit të inventarizimit duke mbivlerësuar stoqet për 377€. 

- Në katër raste sasia e stoqeve në raportin e komisionit për inventarizim 

krahasuar me gjendjen faktike të tyre është mbivlerësuar për 7,989€ dhe në 

një rast është nënvlerësuar për 95€, në bazë të këtyre shifrave ishte bërë edhe 

regjistrimi në kontabilitet. 

Sipas menaxhmentit, tepricat dhe mungesat e konstatuara, janë si rrjedhojë e 

lëvizjes në mes të kodeve dhe jo si rrjedhojë e diferencave reale, përjashtuar 

shumën në mes tepricës pozitive dhe negative nga raporti përfundimtar i 

stoqeve, por të cilat Kompania nuk kishte mundësi ti identifikonte 

individualisht.  

Ndikimi  Mos trajtimi i mungesave dhe tepricave të stoqeve të identifikuara nga komisioni 

i regjistrimit mund të rezultojë në mbi/nën vlerësimin e stoqeve, raportimin jo 

të saktë si dhe mundësinë e keqpërdorimit të tyre.  

Rekomandimi A13 Bordi Drejtorëve të sigurojë, që pas procesit të inventarizimit të trajtoj 

shkaqet e diferencave të stoqeve. Po ashtu, të bëjë harmonizimin e gjendjes 

faktike me gjendjen në librat kontabël, duke identifikuar të gjitha mos 

harmonizimet për të prezantuar gjendjen e saktë të tyre në Pasqyrat financiare. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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Pasuritë tjera afatshkurtra 

Pasuritë tjera afatshkurtra të prezantuara në pasqyrën e pozitës financiare ishin 169,793€. Kemi 

testuar 5 mostra për teste substanciale në vlerë 81,880€. 

 2 Prezantim jo i saktë i pasurive tjera afatshkurtra 

Kriteri Parapagimet janë pagesa të bëra gjatë një periudhe të kontabilitetit, por të cilat 

nuk duhet t’i ngarkohen fitimit deri në një periudhë të mëvonshme, për arsye se 

ato kanë të bëjnë me periudhën e mëvonshme në fjalë. Këto klasifikohen si pasuri 

sepse ndërmarrja ka kontrollin mbi to dhe pret të marrë prej tyre përfitime nga 

data e ndërtimit të pasqyrave financiare. 

Gjetja  Testimet  tona tregojnë se, në dy raste ishin njohur parapagime në vlerë 7,865€, 

mirëpo bazuar në dëshmitë përkatëse vlera për këto parapagime ishte 200€. 

Kjo kishte ndodhur për shkak se, këto parapagime kishin të bëjnë me disa 

konteste gjyqësore me dy punëtorë për të cilët ishin marrë vendimet gjyqësore 

në vitet paraprake, por të cilat nuk ishin harmonizuar me shënimet kontabël. 

Ndikimi  Njohja e shumave monetare si parapagime ndaj të tretëve, për të cilat ndërmarrja 

nuk është në parapagim, ndikon në prezantim jo të saktë për përfitimet që pret 

të marrë në të ardhmen nga këto pasuri.  

Rekomandimi B2 Kryesuesi i  Bordit të sigurojë, që në datën e ndërtimit të pasqyrave financiare të 

prezantohen vetëm parapagimet që lindin nga veprimet rregulluese për to, si 

dhe janë marrë masat e nevojshme korrigjuese për të pasur një prezantim të 

drejtë të parapagimeve. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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Pasuritë afatgjata 

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

4,608,864€. Ato kanë të bëjnë kryesisht me tokën, ndërtesat, pajisjet dhe makineritë, inventari, 

pajisjet dhe softueri kompjuterik. Kemi testuar 100 mostra për teste substanciale të detajeve në vlerë 

3,913,322€ si dhe 13 mostra për teste të pajtueshmërisë. Përveç kësaj, kemi kryer procedurat analitike 

substanciale për popullacionin në tërësi sa i përket zhvlerësimit. 

Çështja A14 Asetet që janë shitur figurojnë në regjistrin e aseteve 

Gjetja  Sipas SNK16 – Aktivet afatgjata materiale, pika 67, specifikon se vlera kontabël 

e një zëri të aktiveve afatgjata, nuk do të njihet kur nuk priten më përfitime 

ekonomike në të ardhmen nga përdorimi i tij ose shitja. 

Gjetja  Testet tona tregojnë se, tri asete të cilat ishin shitur gjatë vitit 2019, ende figurojnë 

në regjistrin e aseteve të Kompanisë. Vlera neto e tyre në datën e shitjes ishte 

zero, megjithatë, ato ishin rivlerësuar në vlerë totale 16,566€, duke mbivlerësuar 

vlerën e aseteve për këtë shumë. 

Bazuar në konfirmimet zyrtare, gabimisht nuk ishte bërë dalja e aseteve  si dhe 

për arsye të njëjtë ishte bërë edhe rivlerësimi i tyre. Megjithatë, kjo çështje është 

rregulluar gjatë vitit 2020. 

Ndikimi  Mos azhurnimi i regjistrit të pasurive, si dhe rivlerësimi i aseteve të cilat nuk 

ekzistojnë ndikon në mbivlerësim të pasurive në pasqyrën e pozitës financiare.  

Rekomandimi A14 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë veprimet korrigjuese në lidhje me 

ndryshimet e nevojshme në regjistrin e pasurisë, sipas gjendjes faktike të tyre. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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Çështja A15 Mos rivlerësimi i tërë klasës së aseteve 

Kriteri Sipas SNK16 – Aktivet afatgjata materiale, pika 36, nëse një zë i aktiveve afatgjata 

materiale (toka, ndërtesa, makineri e pajisje) rivlerësohet, duhet të rivlerësohet e 

gjithë kategoria e aktiveve afatgjata materiale së cilës i përket aktivi.  

Gjetja  Testet tona tregojnë se, 19 pasuri të cilat ishin në regjistrin e aseteve kishin vlerën 

neto në libra zero, mirëpo ato nuk ishin rivlerësuar fare. 

Sipas konfirmimeve zyrtare, edhe pse këto asete figurojnë në regjistër, nuk janë 

rivlerësuar për shkak që i janë përdorur pjesët e tyre për asetet tjera. Megjithatë, 

kjo nuk na është dëshmuar me ndonjë dëshmi përkatëse. 

Ndikimi  Mos rivlerësimi i të gjitha aseteve, sipas kërkesës së standardeve të kontabilitetit 

ndikon në mbivlerësim apo nënvlerësim të pasurisë. 

Rekomandimi A15 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, ri trajtimin e pasurive me vlerë zero në libra, në 

mënyrë që ato të mbahen sipas kërkesave të standardeve të kontabilitetit. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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Çështja A16 Regjistrim jo i duhur i shpenzimeve të zhvlerësimit për asetet e rivlerësuara 

Kriteri Sipas SNK 16 – Aktivet afatgjata materiale, pika 41, kur aktivi përdoret nga njësia 

ekonomike, madhësia e tepricës së transferuar (rivlerësimit) do të jetë diferenca 

mes amortizimit të bazuar në vlerën kontabël (neto) të rivlerësuar të aktivit dhe 

amortizimin e bazuar në koston fillestare të aktivit. 

Gjetja  Testet tona tregojnë se, me rastin e regjistrimit të zhvlerësimit të aseteve pas 

rivlerësimit, nuk kishte zvogëluar rezervën e rivlerësimit për pjesën shtesë të 

pasurive. Shuma që do të duhej t’i debitohet rezervës së rivlerësimit të emër të 

zhvlerësimit është 23,582€. 

Sipas konfirmimeve zyrtare, trajtimin e shpenzimeve sipas kërkesave të 

standardeve për këtë vit, e ka konsideruar të pa nevojshëm, pasi rivlerësimi ka 

ndodhur pothuajse në fund të vitit. 

Ndikimi  Mos debitimi  i rezervës së rivlerësimit për shumën e zhvlerësimit e cila i përket 

rritjes së aseteteve me rastin e rivlerësimit, ndikon në mbivlerësimin e 

shpenzimeve të zhvlerësimit në pasqyrën e të ardhurave dhe mbivlerësimin e 

rezervës së kapitalit. 

Rekomandimi A16 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të merren veprime korrigjuese që shpenzimet 

e zhvlerësimit të regjistrohen sipas kërkesave të standardeve të kontabilitetit, në 

mënyrë që pasqyrat financiare të prezantojnë gjendjen e saktë të tyre. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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Detyrimet afatshkurtra 

Seksioni i detyrimeve afatshkurtra përmban edhe zërin kontabël “Tatimi në fitim i pagueshëm”, në 

shumën prej 55,616€, në kuadër të të cilit janë përfshirë lloje të ndryshme të detyrimeve tatimore. 

Çështja A17 Mos prezantim i saktë i TVSh-së 

Kriteri Llogaria “Tatimi i Vlerës së Shtuar (TVSH) e pagueshme”, është llogari e 

detyrimeve. Me tepricën kreditore të kësaj llogarie, tregohet detyrimi i papaguar 

ndaj Administratës Tatimore për TVSH-në. Në pasqyrën e pozicionit financiar, 

ajo prezantohet në seksionin e detyrimeve afatshkurtra.  

Gjetja  Detyrimet për TVSH ishin prezantuar në shumën 627€. Mirëpo, bazuar në 

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

deklarimeve e transaksioneve tjera të tatimpaguesit”, rezulton se Kompania nuk 

është kreditore ndaj Administratës Tatimore, por ka një tepricë debitore prej 

5,882€. 

Kjo ka ndodhur, si pasojë e regjistrimit të një fature të blerjes pas deklarimit 

mujor të TVSH-së. 

Kompania nuk ka qenë subjekt i kontrollit nga Administrata Tatimore që nga 

viti 2015. 

Ndikimi  Mos prezantimi i saktë i tepricës të llogarisë së TVSh-së së mbledhshme, ka efekt 

në mbivlerësimin e detyrimeve për 627€ dhe nënvlerësimin e llogarisë TVSH e 

zbritshme (arkëtueshme) për shumën 5,882€. 

Rekomandimi A17 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë veprimet korrigjuese për 

deklarimin e TVSH-së së, në mënyrë që të dhënat kontabël dhe shumat e 

prezantuara në pasqyrën e pozicionit financiar, të jenë në harmoni me gjendjen 

e llogarive tatimore në Administratën Tatimore. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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Të Hyrat 

Të hyrat e prezantuara në pasqyrën e të ardhurave ishin  7,953,769€. Prej tyre  7,637,766€ janë të hyra 

nga veprimtaria operative e Kompanisë, ndërsa  316,003€ janë të hyra nga grandet. 

Nga të hyrat e realizuara nga veprimtaria operative, janë testuar 138 mostra për teste substanciale 

të detajeve në shumën 3,046,201€, si dhe 16 mostra për teste të pajtueshmërisë në shumën 1,201,363€. 

 

3 Mosaplikimi i tarifave të përcaktuara nga Komunat për shërbimet e mbeturinave 

Kriteri Sipas Ligjit për Mbeturinat, neni 14.3 dhe 15, tarifat për deponimin e 

mbeturinave komunale dhe mënyrën e inkasimit të mjeteve monetare për 

shërbimet e mbeturinave i caktojnë komunat. Bazuar në këtë ligj, Komuna e 

Prishtinës, Lipjanit, Fushë Kosovës, Obiliqit dhe Podujevës kanë hartuar 

rregulloret për menaxhimin e mbeturinave dhe kanë përcaktuar tarifat e 

shërbimit të mbeturinave në bazë të zbrazjeve të llojit të kontejnerëve. 

Gjetja  Testet tona tregojnë se në 32 raste, në shumën 12,186€, Kompania për shërbimet 

e saj të cilat i ofron për institucione publike i kishte faturuar duke u bazuar në 

m2 apo numër të nxënësve, e jo siç është e përcaktuar me rregullore në bazë të 

llojit dhe zbrazjes së kontejnerëve. Ndërsa në 6 raste tjera, në shumën 36,647€, 

Kompania kishte lidhur kontrata me konsumatorët (institucione), mirëpo çmimi 

i kontraktuar nuk ishte në harmoni me rregulloren e Komunës së Prishtinës. Për 

më tepër, për 46 raste, Kompania nuk posedon dëshmitë (raporte operative) 

lidhur me ofrimin e shërbimeve dhe një gjë e tillë pamundëson nxjerrjen e efektit 

financiar të këtyre pa rregullsive. 

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

dhe mungesa e dëshmive, sjell deri te mos zbatimi i procedurave ligjore dhe 

shkakton një kosto jo të saktë të shërbimit, kjo rrjedhimisht ndikon edhe në 

fitimet/humbjet e ndërmarrjes.  

Rekomandimi B3 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që mos pajtueshmëritë ligjore të korrigjohen sa më 

shpejt që është e mundur, duke aplikuar tarifa shërbimi të caktuara nga komuna 

si organ kompetent, si dhe për çdo faturë të sigurohen dëshmitë lidhur me 

ofrimin e shërbimit.  

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 



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

 

22 

18 Faturim jo i saktë për shërbimet e ofruara 

Kriteri Kontratat për mirëmbajtjen dimërore dhe mirëmbajtjen verore të rrugëve dhe 

trotuareve në Komunën e Prishtinës, përcaktojnë sasinë në m2 që duhet të 

pastrohet si dhe çmimin për çdo aktivitet.  

Gjetja  Testet tona tregojnë se, në dy raste Kompania kishte realizuar shërbime më 

shumë se vlera e faturuar duke nën faturuar Komunën në vlerë 2,722€, ndërsa 

në një rast kishte mbi faturuar në vlerë 7,015€. 

Bazuar në konfirmimet zyrtare të menaxherit të Higjienës Publike të Kompanisë, 

nën faturimi ka ndodhur si pasojë e kryerjes së shërbimeve bazuar në kërkesat 

shtesë për shërbime nga Komuna e Prishtinës. Ndërsa mbi faturimi është si 

rrjedhojë e mungesës së evidentimit në ditarët e punës të ngarkesës së 

shpenzimeve të kripës dhe rërës. 

Ndikimi  Faturimi jo i saktë për shërbimet e ofruara, përveç që krijon papajtueshmëri me 

kontratën, ndikon në uljen e reputacionit të Kompanisë. Përveç kësaj, rrezikon 

që të ofroj shërbime nën/mbi kostot e shërbimit dhe rrjedhimisht kjo ndikon në 

rezultatin financiar të saj. 

Rekomandimi A18 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që brenda një afati sa më të shkurtër janë marrë 

masat e nevojshme përmirësuese për rastet kur faturimet nuk janë në përputhje 

me shërbimet e ofruara dhe të siguroj që të bëhen harmonizimet në mes të 

ndërmarrjes dhe Komunës së Prishtinës. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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19  Faturimi i shërbimeve jo në përputhje me kushtet e kontratës 

Kriteri Kontrata e lidhur ndërmjet Kompanisë dhe Komunës së Graçanicës, për ofrimin 

e shërbimeve primare për mbledhjen, transportimin dhe deponimin e 

mbeturinave, neni 2, përcakton se kjo kontratë konsiderohet e vlefshme nga 

01.07.2019 deri me 31.12.2019 me mundësi vazhdimi. Ndërsa sipas nenit 14 të 

kontratës, Komuna do të paguaj Kompaninë në bazë të numrit të konsumatorëve 

të shërbimit të cilin e përcakton projekt menaxheri i Komunës në bashkëpunim 

me koordinatorin e Kompanisë i detyruar për shërbime në terren. 

Gjetja  Kompania, faturimin për shërbimet e ofruara në muajin korrik, nuk e kishte 

realizuar duke u bazuar në kushtet e kontratës adekuate, por në marrëveshjen 

paraprake të shfuqizuar, e kjo ka rezultuar me nën faturim të të hyrave në 

shumën 7,619€. Ndërsa, për shërbimet e ofruara në muajin shtator, Kompania 

me rastin e faturimit nuk kishte dëshmi mbi përcaktimin e numrit të 

konsumatorëve. Një raport mbi përcaktimin numrit të konsumatorëve e kishte 

pranuar me datë 22.11.2019. 

Zyrtari Kryesor Financiar, faturimin për shërbimet e ofruara në muajin korrik 

bazuar në kushtet e marrëveshjes paraprake, e arsyeton se kontrata e re ishte 

sjell me datë 18.07.2019. Ndërsa sa i përket numrit të konsumatorëve me rastin 

e faturimit e kishte konsideruar si të mjaftueshme marrjen e informacionit vetëm 

përmes telefonit. 

Ndikimi  Faturimi i shërbimeve bazuar në kushtet e një marrëveshje të skaduar dhe pa 

dëshmi përkatëse, lidhur me numrin e konsumatorëve, krijon papajtueshmëri 

ligjore si dhe nën vlerësim të të hyrave. 

Rekomandimi A19 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që brenda një afati sa më të shkurtër kohor, të 

bëjë harmonizimet në faturim dhe numër të konsumatorëve në mes të 

Kompanisë dhe Komunës së Graçanicës, dhe të bëhen korrigjimet në shënimet 

kontabël. Po ashtu, të sigurojë që faturimi të bëhet vetëm atëherë kur numri i 

konsumatorëve është përcaktuar nga projekt menaxheri i komunës në 

bashkëpunim me koordinatorin e Kompanisë.  

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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4 Mungesa e një rregulloreje për menaxhimin e të hyrave 

Kriteri Statuti i kompanisë (neni 9) kërkon që, Shoqëria të hartojë rregulloret, të cilat 

përmbajnë dispozita për administrimin dhe funksionimin e kompanisë 

aksionare.  

Gjetja  Kompania nuk kishte rregullore për menaxhimin e të hyrave e cila duhet të 

përshtatet me nevojat dhe kërkesat e saj duke u mbështet në standardet dhe 

rregullat në fuqi.  

Kjo ka ndodhur si pasojë, se Kompania kishte konsideruar si të mjaftueshme 

aprovimin e një rregullore për zbatimin e procedurave dhe politikave afariste në 

KRM “Pastrimi”, në përmbajtje të cilës ishte edhe Faturimi dhe Shpërndarja e 

Faturave, por jo edhe pikat e kontrollit për menaxhimin e të hyrave. 

Ndikimi  Mungesa e rregullores për menaxhimin e të hyrave mund të shkaktojë gabime 

ose keqpërdorime eventuale. 

Rekomandimi B4 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, hartimin e rregullores për të hyrat, e cila përmban 

procedura të qarta për menaxhimin e secilit lloj të të hyrave. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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5  Numri i konsumatorëve të faturuar më i lartë se sa i përcaktuar në kontratë  

Kriteri Neni 10.5 në kontratat (janar-qershor dhe korrik-dhjetor 2019) lidhur ndërmjet 

Kompanisë dhe Komunës së Prishtinës, për ofrimin e shërbimeve primare të 

menaxhimit dhe grumbullimit të mbeturinave në Komunën e Prishtinës,, 

përcakton se ndërmarrja do të sigurohet që faturat e pranuara nga Komuna, 

përmes stafit të saj ti dërgojë tek konsumatorët e shërbimit. Ndërsa sipas nenit 

11, Komuna do ta paguaj ndërmarrjen për shërbimin, në bazë të numrit të 

konsumatorëve të shërbimit për janar – qershor 54,000 konsumatorë dhe korrik-

dhjetor 56,000 konsumatorë me çmimin 3.80€.  

Gjetja  Bazuar në konfirmimet zyrtare të pranuara nga Kompania, gjenerimin 

(shtypjen) e faturave e kishte bërë KRM Pastrimi. Mirëpo, ky shërbim ishte i 

përcaktuar me kontratë që të realizohej nga Komuna e jo nga Kompania, dhe si 

i tillë nuk ishte pasuar me ndonjë aneks kontratë. Përveç kësaj, numri i 

konsumatorëve të faturuar ishte më i lartë nga ajo që ishte përcaktuar në 

kontratë. Kështu, përgjatë tremujorëve (tutje TM), për TM1 ishin faturuar 64,350 

konsumator, për TM2 67,885 konsumatorë, përTM3 69,575 konsumatorë ndërsa 

gjatë TM4 69,540 konsumatorë. Ndërsa në anën tjetër, Kompania kishte faturuar 

Komunën bazuar në numrin e konsumatorëve të përcaktuar në kontratë 54,000 

përkatësisht 56,000.  

Mangësitë e identifikuara më lartë, Zyrtari i Financave i arsyeton se ky është një 

pilot projekt i cili ende nuk është finalizuar dhe se menaxhmenti i ndërmarrjes 

është në kontakt të vazhdueshëm me Komunën që me rastin e ripërtëritjes se 

kontratës këto mangësi të korrigjohen. 

Ndikimi  Kryerja e shërbimeve shtesë pa ndryshim të çmimit të shërbimit dhe dallimi i 

numrit të konsumatorëve të faturuar nga ajo që ishte përcaktuar në kontratë, 

ndikon që ndërmarrja të kryej shërbime për numër më të lartë të konsumatorëve 

dhe të punoj nën kosto të shërbimit.  

Rekomandimi B5 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, një analizë të saktë të kostos së shërbimit, numrin 

e konsumatorëve të shërbyer si dhe të rishqyrtoj edhe njëherë kushtet e kontratës 

me Komunën e Prishtinës të cilat duhet të reflektohen në ndonjë aneks kontratë. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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Shpenzimet e Pagave  

Shpenzimet e pagave ishin realizuar në shumën 4,010,590€. Numri i të punësuarve në fund të vitit 

ishte 679 në marrëdhënie të rregullt pune si dhe 55 të angazhuar për punë dhe detyra specifike. 

Kemi testuar 100 mostra për teste substanciale në vlerë 43,526€ si dhe 11 mostra për teste të 

pajtueshmërisë. 

20 Mungesa e rregullores/ politikës së kompensimit për drejtorët dhe zyrtarët e NP-së  

Kriteri Bazuar në Ligjin për Ndërmarrjet Publike nr.03/L-087, neni 20.4, Komisioni i 

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

politikën e kompensimit për drejtorët dhe zyrtarët e NP-së. Gjithashtu, sipas 

statutit të Kompanisë, neni 9, ndërmarrja duhet të nxjerrë rregullore të cilat 

përmbajnë dispozitat për administrimin dhe funksionimin e shoqërisë. 

Me datë 29.01.2019, Kompania kishte bërë plotësim ndryshimin e rregullores 

mbi organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e detyrave të punës. Mirëpo, 

kjo rregullore nuk përfshinë nivelin e pagës për çdo të punësuar. Përveç kësaj, 

nuk kishte hartuar ndonjë rregullore/politikë tjetër që specifikon mënyrën e 

kompensimit për drejtorët dhe zyrtarët e Kompanisë. 

Ndikimi  Mos përcaktimi i kompensimit/pagave në rregullore, mund të ndikoj që 

punëtorët të shpërblehen me pagë më të lartë/ulët se do të duhej për pozitat 

përkatëse apo të ketë paga të ndryshme në pozita të njëjta.  

Rekomandimi A20 Bordi i Drejtorëve përmes Komisionit të Auditimit të përgatis dhe të bëjë 

publike një rregullore/politikë për kompensimin e drejtorëve dhe zyrtarëve, në 

përputhje me strukturën organizative. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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21  Pagesa e pagave të të punësuarve pa kontratë pune 

Kriteri Ligji i Punës, neni 3, paragrafi 1.10 dhe 1.11, specifikon se marrëdhënia e punës 

duhet të rregullohet përmes një marrëveshjeje ose rregullimi kontraktual 

(kontratë pune) ndërmjet një punëdhënësi dhe të punësuari, kundrejt një pagese 

të dakorduar. 

Gjetja  Kompania dhe Komuna e Graçanicës kishin lidhur një Marrëveshje mirëkuptimi 

me qëllim të mirëmbajtjes së pastërtisë dhe higjienës publike. Sipas kësaj 

Marrëveshje, Komuna nëpërmjet Kompanisë do të angazhojë punonjës të 

nevojshëm për kryerjen e shërbimeve, kundrejt një pagese mujore duke përfshirë 

në këtë shumë tatimet dhe kontributet (ndalesat) ligjore ndaj Kompanisë. Bazuar 

në këtë, Kompania kishte lidhur kontrata me 49 punonjës deri në muajin maj. 

Mirëpo, kishte vazhduar angazhimin e këtyre punonjësve edhe për muajin 

qershor dhe ka paguar pagat e tyre edhe pse kontratat e tyre kishin skaduar. 

Sipas zyrtarëve të Kompanisë, arsyeja e mos mbulimit me kontrata të punës për 

punonjësit e angazhuar në muajin qershor,  ishte se Kompania ka qenë në proces 

të ndryshimit dhe harmonizimit të marrëveshjes me Komunën e cila ka marrë 

kohë. 

Ndikimi  Pagesa e pagave për punonjësit pa një marrëveshje kontraktuale, rrezikon pa 

pajtueshmëri ligjore me rastin e shpenzimit të parave publike. 

Rekomandimi A21 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes rregulloreve të brendshme të 

përcaktojë kontrolle të brendshme, të cilat do të parandalonin pagesat e pagave 

të punëtorëve pa kontratë pune. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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22  Tejkalim i numrit të punonjësve të planifikuar në planin e biznesit 

Kriteri Sipas Ligjit për ndërmarrjet publike nr. 03/L-087, neni 12, paragrafi 2, konform 

të drejtave dhe detyrimeve të tyre të themeluara me ligje të tjera, drejtorët e 

Ndërmarrjes Publike duhet të veprojnë në përputhje me strategjitë afariste dhe 

financiare të përshkruara në Planin e miratuar të Biznesit. 

Gjetja  Në planin e biznesit për vitin 2019, Kompania kishte planifikuar që numri 

maksimal i aprovuar i punëtorëve në fund të vitit të jetë 600 të punësuar dhe 

3,343,618€ shpenzime për paga dhe mëditje. Mirëpo, gjatë  vitit 2019 Kompania 

kishte punësuar 107 punonjës të rregullt dhe 133 punëtorë për punë dhe detyra 

specifike. Në fund të vitit, numri i të punësuarve ishte 679 punonjës të rregullt 

dhe 55 punonjës për punë dhe detyra specifike. Rritja e numrit të të punësuarve 

mbi nivelin e aprovuar në planin e biznesit ka rezultuar në tejkalim të 

shpenzimeve të pagave për 553,039€ mbi shumën e planifikuar, prej të cilave 

284,525€ ishin shpenzuar për punonjës për punë dhe detyra specifike. 

Kompania kishte bërë rishikimin e planit të biznesit me 30.10.2019 në të cilin 

ishte përfshirë rritja e numrit të stafit dhe shpenzimet e pagave. Megjithatë, 

tejkalimet kishin ndodhur para kësaj date. 

Shkak për rritjen e numrit të punësuarve të rregullt si dhe kontratave për punë 

dhe detyra specifike, sipas menaxhmentit të Kompanisë ishte rritja e vëllimit të 

punëve dhe numrit të klientëve. 

Ndikimi  Tejkalimi i numrit të të punësuarve mbi planifikimin e lejuar, mund të rezultojë 

në devijimin nga objektivat e parapara dhe rritjen e shpenzimeve të personelit, 

rrjedhimisht kjo mund të ndikoj në likuiditetin financiar të ndërmarrjes. 

Rekomandimi A22 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes akteve të brendshme të Kompanisë të 

krijoj mekanizma adekuat të cilët do të pamundësojnë punësimin e punëtorëve 

mbi numrin e planifikuar nga organet kompetente si dhe monitorimin e 

vazhdueshëm të shpenzimeve të pagave në raport me planifikimet. Në rastet 

kur shfaqet nevoja për staf shtesë, kjo të mbështetet me rishikim të planit të 

biznesit me kohë. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 



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

 

29 

23 Themelimi i marrëdhënies së punës pa zhvillim të procedurave të rekrutimit 

Kriteri Sipas kërkesave të Ligjit të Punës Nr.03/L-212, neni 8 punëdhënësi në sektorin 

publik, është i obliguar që të shpall konkurs publik sa herë që pranon një 

punëmarrës dhe themelon një marrëdhënie të punës. 

Gjetja  Kompania, në vitin 2018, kishte lidhur një memorandum të mirëkuptimit me 

MPMS3 për punësimin e përkohshëm të 25 punëtorëve4, me qëllim të 

përmirësimit të mirëmbajtjes së ambientit në tërë territorin e Komunës së 

Prishtinës për periudhën maj 2018 deri prill 2019. Mirëpo, pas përfundimit të 

këtij memorandumi, Kompania kishte formuar një komision për të vlerësuar 

performancën e treguar nga këta punëtorë gjatë kësaj periudhe. Mbi konstatimin 

e performancës së mirë nga komisioni, ndërmarrja kishte punësuar gjashtë nga 

25 punonjësit e lartpërmendur pa shpallur konkurs publik dhe pa zhvillim të 

procedurave të hapura të cilat sigurojnë transparencë dhe konkurrencë të lirë 

për punë.  

Sipas menaxhmentit pranimi në punë i këtyre punëtorëve është bërë sipas 

marrëveshjes në mes të palëve e cila inkurajon (por nuk obligon) punësimin e 

tyre pas përfundimit të punësimit të përkohshëm.  

Ndikimi  Punësimi i punëtorëve pa zhvilluar një proces konkurrues sipas udhëzimeve në 

fuqi, mund të rezultojë me mos angazhimin e kuadrove adekuate si dhe 

dështimin e ndërmarrjes në arritjen e objektivave.  

Rekomandimi A23 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes kontrolleve të brendshme të parapara 

në aktet e ndërmarrjes të parandalojë punësimin e punonjësve pa zhvilluar 

proces konkurrues sipas legjislacionit në fuqi. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 

 

 

 

 

                                                      
3 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 
4 Bazuar në memorandumin e mirëkuptimit, pagat e këtyre punëtorëve janë paguar nga MPMS 
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24 Mos emërimi i Komisionit përzgjedhës së kandidatëve në procedurat e rekrutimit 

brenda afatit të përcaktuar 

Kriteri Sipas Udhëzimit Administrativ të MPMS Nr.07/2017 për Rregullimin e 

Procedurave te konkursit në sektorin publik, organi përkatës i autorizuar me 

Statutin apo Aktin e Brendshëm në afat prej 3 ditësh nga dita e publikimit të 

konkursit publik, nxjerr vendim për themelimin e Komisionit të Përzgjedhjes.   

Gjetja  Trajtimi i jonë për procedurat e rekrutimit tregon se për rekrutimin e pesë të 

punësuarve përmes kryerjes së tri procedurave të rekrutimit, Kompania nuk 

kishte respektuar afatin për formimin e komisionit të përzgjedhjes duke formuar 

komisionin deri me 16 ditë vonesë.  

Përzgjedhja e komisionit pas afatit të paraparë, sipas menaxhmentit të 

Kompanisë, ka ndodhur për arsye se kjo dukuri është praktikë në të gjitha 

rekrutimet.  

Ndikimi  Mos angazhimi i komisionit për përzgjedhjen e të punësuarve sipas afatit të 

paraparë mund të rezultojë në pamundësinë e kryerjes efektive të punës. 

Rekomandimi A24 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes akteve të brendshme të parandalojë 

mos respektimin e afateve kohore gjatë zhvillimit të procedurave të rekrutimit 

për punësimin e punonjësve. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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25 Kryerja e procedurave të rekrutimit pa u plotësuar numri i kërkuar i kandidatëve të 

cilët plotësojnë kërkesat e konkursit 

Kriteri Sipas Udhëzimit Administrativ të MPMS-së nr.07/2017, për rregullimin e 

procedurave të konkursit në sektorin publik, konkursi duhet të përsëritet nëse 

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

Gjetja  Testet tona tregojnë se, në pesë procese të rekrutimit nuk ishin anuluar 

konkurset për tu përsëritur edhe pse nuk kishte së paku tre kandidatë të cilët 

kanë plotësuar kushtet e konkursit. 

Sipas konfirmimeve zyrtare, komisioni i përzgjedhjes kishte konsideruar si të 

mjaftueshme plotësimin e një numri të kritereve për vazhdimin e procesit të 

rekrutimit. 

Ndikimi  Parregullsitë e identifikuara më lartë rrezikojnë që të angazhohen personat jo 

kompetent e si rrjedhojë ndikojnë edhe në mos efikasitet operacional. 

Rekomandimi A25 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që në rastin e punësimeve të kryhen procedurat 

e rekrutimit vetëm kur së paku tre nga kandidatet i plotësojnë kushtet e 

konkursit, në të kundërtën konkursi të përsëritet. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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26 Mos hartimi i procesverbaleve gjatë procesit të rekrutimit për të dëshmuar 

kandidatët e suksesshëm 

Kriteri Sipas Udhëzimit Administrativ MPMS nr. 07/2017 për rregullimin e konkursit 

në sektorin publik, neni 9, paragrafi i pestë, Komisioni i përzgjedhjes përpilon 

listën definitive në afat prej pesëmbëdhjetë ditësh pas skadimit të afatit të 

konkursit. Gjithashtu, sipas nenit 10, Komisioni i përzgjedhës përpilon 

procesverbalin duke renditur pjesëmarrësit në testim dhe në intervistë sipas 

renditjes së pikëve të fituara nga testi dhe intervistë. 

Gjetja  Në tri procese të rekrutimit për pranimin e pesë punonjësve, komisionet për 

zhvillimin e proceseve të rekrutimit nuk kanë përpiluar një procesverbal për të 

listuar kandidatët të cilët kanë konkurruar dhe për të njëjtit nuk është dëshmuar 

nëse kanë plotësuar kriteret e konkursit. Përveç kësaj, pas përfundimit të 

proceseve të testimit me shkrim dhe me gojë nuk kanë hartuar një procesverbal 

me pjesëmarrësit sipas renditjes së pikëve të fituara, për të dëshmuar kandidatin 

më të suksesshëm. 

Kompania e kishte konsideruar si të mjaftueshme hartimin e një raporti vetëm 

me kandidatet më të suksesshëm. 

Ndikimi  Anashkalimi i procedurave të cilat kanë për qëllim të sigurojnë transparencë 

gjatë procesit të rekrutimit mund të rezultojë me manipulim të rezultateve nga 

personat e përfshirë në proces. 

Rekomandimi A26 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që komisionet e themeluara për zhvillimin e 

procedurave të rekrutimit, kryejnë detyrën e caktuar në përputhje me kërkesat 

ligjore, duke eliminuar kështu mundësinë e manipulimit të rezultateve të 

kandidatëve. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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27 Pagesa e pagave të dy punonjësve pa dëshmi për vijueshmërinë në punë 

Kriteri Sipas Ligjit të punës nr. 03/L-212, neni 55, paragrafi i dytë, të drejtën për pagë, 

pagën shtesë, kompensimin në pagë dhe të ardhurat tjera, i punësuari i realizon 

sipas marrëveshjes së arritur me punëdhënësin për punën e kryer dhe kohën e 

kaluar në punë, të përcaktuar me Kontratën e Punës. 

Gjetja  Testimet tona tregojnë se, në një rast e punësuara pas përfundimit të kontratës 

për punë dhe detyra specifike në muajin qershor 2019, është paguar edhe gjatë 

muajit korrik  përderisa për këtë muaj nuk ka dëshmi të vijueshmërisë në punë 

si dhe kontratë pune. Po të njëjtin muaj edhe një punëtorë tjetër, i cili kishte 

marrëdhënie pune të lidhur me ndërmarrjen, është paguar pa dëshmi të 

vijueshmërisë në punë.   

Në bazë të konfirmimit të zyrtarëve përgjegjëse, në rastin e parë pagesa e 

punëtores është bërë gabimisht, ndërkaq në rastin e dytë punëtori edhe 

përkundër mos evidentimit ka qenë në punë. 

Ndikimi  Pagesa e punëtorëve pa kontratë pune dhe pa dëshmi të vijueshmërisë së punës, 

rezulton në shpenzim jo ligjor të parasë publike.  

Rekomandimi A27 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes akteve të brendshëm të krijojë 

kontrolle adekuate, të cilat do të parandalonin dhe eliminonin rastet e pagesës 

së punëtorëve pa kontrata dhe pa dëshmi të vijueshmërisë në punë. Ndërsa në 

rastet, kur ndodhin gabime eventuale, të bëhen ndalesa në pagat gjatë muajve 

në vijim. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 



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

 

34 

6 Punësimi për punë dhe detyra specifike për punë të rregullta, pa zhvillim të 

procedurave të rekrutimit dhe tejkalim të afatit të angazhimit 

Kriteri Sipas Ligjit të punës nr.03L-212, neni 8, punëdhënësi në sektorin publik, është i 

obliguar që të shpall konkurs publik sa herë që pranon një punëmarrës dhe 

themelon një marrëdhënie të punës. Ndërsa sipas nenit 10, punëdhënësit mund 

të lidhin kontratë për punë dhe detyra specifikë, por jo më gjatë se 120 ditë 

brenda një viti. 

Gjetja  Kompania, gjatë vitit 2019, kishte angazhuar 133 punonjës për punë dhe detyra 

specifike, mirëpo këta punonjës mbulonin pozitat e rregullta të punës dhe për të 

njëjtit nuk kishte zhvilluar procedura të rekrutimit. Për me tepër, 50 prej tyre 

ishin angazhuar gjatë tërë vitit. 

Sipas Menaxhmentit të Kompanisë, punësimi përmes kontratave për punë dhe 

detyra specifike ka ardhur si rrjedhojë e rritjes së dukshme të vëllimit të punëve 

dhe nevojës për kryerjen e shërbimeve në mënyrë efektive sipas kërkesave të 

qytetarëve. Përderisa mos zhvillimi i procedurave të rekrutimit ka ndodhur si 

praktikë e zhvilluar ndër vite. 

Ndikimi  Angazhimi i punonjësve për punë dhe detyra specifike në pozita të rregullta të 

punës pa zhvilluar ndonjë proces konkurrues, eliminon konkurrencën dhe rritë 

rrezikun e angazhimit të personave jo të duhur në pozitat e caktuara. 

Rekomandimi B6 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që me rastin e themelimit të marrëdhënieve të 

punës të zhvilloj procese të rekrutimit në mënyrë të rregullt dhe transparente 

dhe se pozitat e rregullta mbulohen me kontrata të rregullta të punës. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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28 Kompensimi i anëtarëve të BD pa vendim të Komisionit Komunal të aksionarëve 

për mbledhje të jashtëzakonshme 

Kriteri Ligji për ndërmarrjet publike, neni 12 përcakton se NP-të janë përgjegjëse për 

pagimin e të gjithë kompensimit për drejtorët e saj vetëm nga pagesat e parapara 

me Vendimin e Aksionarit dhe drejtorët e NP nuk do të marrin asnjë kompensim 

ose përfitim tjetër nga NP-ja. 

Gjetja  Në përputhje me kërkesat e ligjit për NP-të, Komisioni Komunal i Aksionarit, 

me datë 22.08.2016 kishte marrë vendim, që anëtarët e Bordit të Drejtorëve të 

Kompanisë, do të kompensohen vetëm me pagë mujore. Mirëpo, pavarësisht 

kësaj gjatë muajit qershor, me vendim të Kryeshefit Ekzekutiv, Bordi i Drejtorëve 

ishte kompensuar me pagë shtesë, në emër të mbajtjes së mbledhjes së 

jashtëzakonshme në shumë totale prej 2,370€. 

Sipas menaxhmentit të ndërmarrjes pagesa e anëtarëve të Bordit për mbledhje të 

jashtëzakonshme për muajin qershor, ka vazhduar si dukuri nga vitet 

paraprake. 

Ndikimi  Pagesa e anëtarëve të Bordit Drejtues, pa vendim të organeve përgjegjëse si dhe 

në kundërshtim me legjislacionin në fuqi, ndikon në shpenzimin e pa bazuar të 

parave publike. 

Rekomandimi A28 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes akteve të brendshme të krijojë 

kontrolle adekuate të cilat do të parandalonin kompensimet e anëtarëve të Bordit 

mbi vendimet e marra nga organet kompetente të autorizuara nga ligjet në fuqi. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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29 Kompensimi për stimulimin e Bordit të Drejtorëve dhe menaxhmentit në emër të 

performancës vjetore pa u plotësuar të gjitha kërkesat e përcaktuara ligjore 

Kriteri Sipas Ligjit Nr. 04/L-111 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-087 për 

ndërmarrjet publike, neni 12, kufizon kompensimin për stimulimin e 

performancës vjetore (nëse ka) e që përcaktohet pas auditimit të pasqyrave 

financiare dhe publikimit të raporteve mbi performancën nga zyrat rregullatore. 

Ky kompensim - bonus u paguhet drejtorëve, në një shumë deri në pesëdhjetë 

për qind (50%) e honorarit themelor.  

Gjetja  Me vendim të Komisionit Komunal të Aksionarit (KKA), të datës 28.03.2019, në 

muajin maj 2019 Bordi Drejtues dhe Zyrtarët e Lartë kishin pranuar pagë shtesë 

(100% të honorarit themelor) në emër të performancës pozitive pas auditimit të 

pasqyrave financiare vjetore në shumë 4,417€, duke tejkaluar kështu edhe limitin 

e përcaktuar prej 50%. Mirëpo, Kompania deri në qershor 2019 nuk kishte 

pranuar raportin e auditimit të pasqyrave financiare për vitin 2018, raport i cili 

ka rezultuar me opinion të kundërt.   

Sipas kryesuesit të KKA-së ky vendim është bazuar në performancën pozitive 

përkatësisht zhvillimin dhe rritjen e kapitalit të kompanisë. Ndërsa shumën e 

kompensimit e arsyeton si praktikë e marrë edhe nga ndërmarrjet e tjera. 

Ndikimi  Pagesa në emër të stimulimit të performancës vjetore për Zyrtarët dhe Drejtorët, 

pa raport të auditimit mbi saktësinë e pasqyrave financiare dhe mbi shumën e 

lejuar për kompensim, rezulton në shpenzimin e pabazuar të parasë si dhe 

stimulimin pa efektshmëri të matshme. 

Rekomandimi A29 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të gjitha kompensimet e Drejtorëve dhe 

Zyrtarëve të lartë, të bëhen sipas politikës së kompensimit si dhe vendimeve të 

aksionarëve. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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Kosto e shërbimeve, shpenzimet operative dhe shpenzimet tjera  

Kosto e shërbimeve, shpenzimet operative dhe shpenzimet tjera të prezantuara në pasqyrën e të 

ardhurave janë në shumën 2,448,945€. Ato kanë të bëjnë me shpenzimet e deponisë, shpenzimet e 

derivateve, riparimit dhe mirëmbajtjes, shpenzimet administrative dhe shpenzime tjera operative. 

Kemi testuar 79 mostra për teste substanciale në shumën 914,674€ si dhe 5 mostra për teste të 

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

 

7 Planifikim jo i duhur i procedurave të prokurimit 

Kriteri Neni 8 i Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) 04/L-042, e obligon çdo autoritet 

kontraktues të dorëzojë në AQP5,  një planifikim përfundimtar me shkrim që 

identifikohen me detale të arsyeshme të gjitha furnizimet, shërbimet dhe punët, 

që autoriteti kontraktues parasheh t’i prokurojë gjatë një viti fiskal.  

Gjetja  Me planin vjetor të prokurimit, ishte planifikuar të kryhen 41 procedura të 

prokurimit, me vlerë totale të parashikuar 2,533,432€. Analiza jonë e këtij plani 

tregon që, ishin realizuar 77 procedura të prokurimit në vlerë 984,299€, prej të 

cilave, 46  nuk kanë qenë të përfshira në planin e prokurimit, në mesin e tyre një 

kontratë me vlerë të madhe (136,240€), pesë kontrata me vlerë të mesme (në total 

259,027€), shtatë kontrata me vlerë të vogla (46,614€) dhe 33 kontrata me vlerë 

minimale 27,253€. 

Përveç kësaj, 28 aktivitete të parapara në planin e prokurimit në vlerë 1,595,747€ 

nuk ishin zhvilluar. Si rezultat i kësaj, realizimi i aktiviteteve të prokurimit 

krahasuar me aktivitetet e planifikuara ishte vetëm 37%. 

Për më tepër, kemi vërejtur që për llojin e njëjtë të furnizimeve/shërbimeve,  janë 

kryer disa procedura duke rezultuar me ndarje të kërkesave në kundërshtim me 

kërkesat rregullative: 

 Projekti “Furnizim me SET xhunto, disk f. kushinetë shtytëse, kushinetë të 

dimensioneve të ndryshme, simeriga për vaj të ndryshëm dhe dhëmbëzore 

të ndryshëm sinkrona ndërruesish vrapues si dhe diferencial etj “janë 

planifikuar  në vlerë 21,600€ dhe Furnizim me kardana, xhunto kardanike, 

kushineta balancuese (kardanike)”në vlerë 3,000€, ndërsa janë realizuar tetë 

procedura në vlerë minimale në vlerë totale 7,385€; 

 Projekti “Furnizim me Goma dhe Bateri” ishte planifikuar me vlerë të 

parashikuar 79,920€ ndërsa janë realizuar katër procedura: dy me vlerë 

minimale, një me vlerë të vogël dhe një të mesme  në vlerë totale 112,767; 

 

                                                      
5 Agjencia Qendrore e Prokurimit 
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 Projekti “Furnizim me Uniforma dhe Këpuce për sezonin Veror dhe 

Dimëror”, në planin e prokurimit ishte paraparë të realizohet në vlerë prej 

10,000€ ndërsa janë realizuar dy procedura, në vlerë të vogël në vlerë 18,577€; 

 

 Për projektin “Furnizim me dru ”, në planin e prokurimit ishte paraparë të 

realizohet në vlerë 15,000€, ndërsa ishin realizuar dy proceduara me vlerë 

minimale dhe të vogël në vlerë totale 9,834€; 

 Për projektin “Furnizim me elemente për mbrojtje në punë, çizme, pasta dhe 

dorëza ”, në planin e prokurimit ishte paraparë të realizohet në vlerë 

350,010€, ndërsa ishin realizuar tri  proceduara: dy  me vlerë minimale dhe 

një vogël, në vlerë totale 7,835€; 

 Për projektin “Furnizim me fatura ”, në planin e prokurimit ishte paraparë 

të realizohet në vlerë 5,550€, ndërsa ishin realizuar dy proceduara:  një me 

vlerë minimale dhe një të vogël, në vlerë totale 5,831€; 

 

 Për projektin “Punimi (riparimi) Gjeneral i Motorëve”, në planin e 

prokurimit ishte paraparë të realizohet në vlerë 80,000€, ndërsa ishin 

realizuar pesë prej të cilave, katër proceduara me vlerë minimale dhe të 

vogël në vlerë totale 12,560€;  

 Për projektin “Furnizim me pompa hidraulike (60,90 etj), reduktorë për 

kamionë dhe me ndërrues të shpejtësive” në planin e prokurimit ishte 

paraparë të realizohet në vlerë 44,000€, ndërsa ishin realizuar pesë 

proceduara me vlerë minimale në vlerë totale 3,267€; 

 

Sipas zyrtares së prokurimit, kjo ka ndodhur për shkak se kërkesat që janë paraqitur 

në ndërkohë, nuk janë përfshirë në planin e prokurimit. Ndërsa përkundër 

përpjekjeve kundrejt njësisë kërkuese  për mos ndarjen e procedurave, në momentin 

që vjen vendimi dhe zotimi i mjeteve atëherë fillohet procedura e prokurimit. Po 

ashtu, për aktivitet brenda planit të cilat nuk janë realizuar, zyrtarja konfirmon se, 

nuk kanë pasur kërkesa nga njësia kërkuese, e në disa raste edhe mungesë të mjeteve 

financiare. 
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Ndikimi  Nënshkrimi i kontratave që nuk janë paraparë në planin e prokurimit dhe mos 

zhvillimi i atyre të planifikuara, reflekton në dobësi në procesin e prokurimit 

duke dëmtuar transparencën, eliminuar konkurrencën dhe vejnë në pikëpyetje 

cilësinë e shërbimeve/produkteve të pranuara për paranë e dhënë, duke rritur 

rrezikun për mosrealizim efektiv dhe efikas të objektivave të kompanisë. Kurse, 

ndarja e kërkesave për prokurime cilat janë kryesisht të njëjta ose të ndërlidhura 

ndikon në keq menaxhim të planit të prokurimit. 

Rekomandimi B7 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, planifikim të detajuar të aktiviteteve të prokurimit 

i cili do ti shmangë në të ardhmen nevojat për ndarjen e kërkesave, si dhe do të 

sigurojë aplikimin e procedurave të duhura, siç janë kontratat publike kornizë. 

Përveç kësaj, të sigurojë që njësitë kërkuese, të parashtrojnë kërkesat me kohë 

për t’i lejuar zyrës së prokurimit planifikimin dhe inicimin me kohë të 

aktiviteteve dhe procedurave të prokurimit. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 



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

 

40 

30 Specifikime teknike jo në harmoni me kërkesat e LPP 

Kriteri Sipas nenit 28, të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) 04/L-042, respektivisht 

Udhëzuesi Operativ për Prokurim Publik, specifikimet teknike do të 

përshkruajnë dhe përkufizojnë, në mënyrë jo-diskriminuese, karakteristikat e 

obligueshme të objektit të kontratës, siç janë cilësia, performanca, kërkesat e 

dizajnit, dimensionet, siguria, sigurimi i cilësisë, terminologjia, simbolet, testimi 

dhe metodat e testimit, paketimit, shënimit dhe etiketimit. 

Gjetja  Testet tona tregojnë se, në pesë raste në shumën 126,281€, specifikimet teknike 

ishin hartuar në mënyrë diskriminuese, të pa krahasueshme dhe pa përshkrime 

specifike, e jo sipas kërkesave të LPP. Nga trajtimi i tyre janë nxjerrë këto 

përfundime: 

- Për projektin “Shërbimet për shfrytëzimin e pajisjeve për printim, kopjim, 

skenim”, në vlerë 28,801€, ishin hartuar specifikimet teknike duke 

specifikuar markën e produktit. Ndërsa te projekti “Furnizim me karrige”, 

në shumë 760€, specifikimet teknike ishin hartuar në mënyrë jo të detajuar, 

pa përshkrime të specifikuara.  

- Për projektet “Furnizim me dy Kamionë-Abrolla (të përdorur), “Furnizim 

me kamion kompaktor për Kontejner”  dhe “Furnizim me kamion me 7m3”, 

specifikimet teknike ishin hartuar, duke bërë kërkesë që viti i prodhimit të 

kamionëve të jetë më i ri se viti 1999, 1990 dhe 1993 përkatësisht, duke lënë 

hapësirë që ofertat të mos jenë të krahasueshme për nga viti i prodhimit. 

Vlera totale për këto tri procedurat ishte 96,720€. 

Sipas zyrtares së prokurimit, kjo ka ndodhur për shkak se, specifikacionet 

teknike ishin hartuar në këtë mënyrë nga njësia e kërkesës si dhe në një rast tjetër 

përshkak mungesës së kontrollit nga ana e saj. 

Ndikimi  Hartimi i specifikimeve teknike në mënyrë diskriminuese, të pa krahasueshme 

dhe pa përshkrime specifike, ndikon në mungesën e transparencës, duke 

eliminuar konkurrencën dhe vë në pikëpyetje cilësinë e shërbimeve/produkteve 

të pranuara për paranë e dhënë. 

Rekomandimi A30 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, kontrolle adekuate në mënyrë që specifikimet 

teknike në dosjen e tenderit të përcaktohen duke u bazuar plotësisht në 

dispozitat ligjore të ligjit të prokurimit, duke ofruar qasje të barabartë të gjithë 

operatorëve ekonomik. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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31 Prokurimi i mallrave të përdorura 

Kriteri Ligji i Prokurimit Publik nr 04/L-042 si dhe legjislacioni dytësor nuk ka ndonjë 

dispozitë të veçantë që përcakton prokurimin e mallrave të përdorura. Në 

sqarimet e KRPP-së tek pyetjet e shpeshta në web faqe të këtij institucioni thuhet 

se, pavarësisht që ligji i prokurimit nuk e ndalon prokurimin e mallrave të 

përdorura një gjë e tillë nuk rekomandohet, sepse specifikimet teknike të 

vendosura nga AK nuk garantojnë domosdoshmërisht se dy apo më shumë 

mallra që kanë te njëjtat specifika teknike kanë edhe kapacitetet e njëjta në 

kushtet e performancës dhe funksionalitetit. Për me tepër, prokurimi i mallrave 

të përdorura mbetet nën përgjegjësin e AK. Ndërsa, neni 6 i LPP thotë se  të gjitha 

autoritetet kontraktuese, janë të obliguara që të sigurojnë që fondet publike dhe 

burimet publike të përdoren në mënyrën më ekonomike, njëkohësisht duke 

marrë në konsideratë qëllimin dhe lëndën e prokurimit. 

Gjetja  Kompania ishte furnizuar me kamionë të përdorur përmes tri procedurave të 

prokurimit në vlerë totale 96,720€. 

Në këto procedura të prokurimit, ishin hartuar specifikimet teknike, duke bërë 

kërkesë që viti i prodhimit të kamionëve të jetë më i ri se viti 1999, 1990 dhe 1993. 

Marrë parasysh se në këto procedura kanë ofertuar  më shumë se një operator 

ekonomik, krahasueshmëria është vështirë e realizueshme. Sipas arsyetimeve të 

dhëna nga zyrtarët e prokurimit, këto procedura të blerjeve të kamionëve të 

përdorur, ishin realizuar në mungesë të mjeteve financiare. 

Ndikimi  Prokurimi i mallrave të përdoruara mund të ndikojnë në cilësinë, performancën 

dhe funksionalitetin e mallrave dhe mund të bëjnë blerje krejtësisht jo efektive 

për autoritetin kontraktues. Kjo është për shkak të faktit të paparashikueshëm 

dhe të pa kontrollueshëm sepse një produkt mund të jetë në gjendje më të mirë 

se tjetri. Pamundësia për të krahasuar dy tenderë identik do të përbëjë një shkelje 

të parimit të trajtimit të barabartë të konkurrentëve. Përveç kësaj, blerja e 

produkteve të përdoruara ve në pikëpyetje  cilësinë e shërbimeve/produkteve 

të pranuara për paranë e dhënë duke ndikuar që ndërmarrja të paguajë çmime 

jo konkurruese për produkte të tilla. 

Rekomandimi A31 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që para inicimit të procedurave të prokurimit, të 

mos ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që 

redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që 

diskriminon në dëm ose në të mirë të një ose më shumë operatorëve ekonomik. 

Kriteret teknike duhet të sigurojnë që procesi i vlerësimit të ofertave të jetë i 

barabartë dhe jo- diskriminues. Përveç kësaj, duhet të siguroj që  fondet publike 

dhe burimet publike të përdoren në mënyrën më ekonomike duke mundësuar 

që të merret vlera për paranë e dhënë. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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 32 Menaxhim jo i mirë i shpenzimeve 

Kriteri Marrëveshjet kontraktuale midis Kompanisë dhe operatorit ekonomik për 

“shfrytëzimin e paisjeve për printim, kopjim, skenim”, “furnizimit me naftë” 

“shërbimet për grumbullimin dhe trajtimin e mbeturinave shtazore” dhe 

“shërbimet për grumbullimin dhe trajtimin e mbeturina të vëllimshme dhe 

inerte “, përcaktojnë sasinë dhe çmimin për shërbimin e ofruar.  

Gjetja  Për shërbimet e shfrytëzimit të pajisjeve për printim, kopjim dhe skenim 

Kompania kishte bërë tejkalimin e furnizimeve në raport me kontratën në shumë 

prej 2,863 (përfshirë TVSh). Ndërsa, lidhur me furnizimet me naftë dhe 

shërbimet për grumbullimin dhe trajtimin e mbeturinave shtazore në katër raste 

Kompania ishte mbi faturuar për 2,846€, kurse në një rast ishte nën faturuar në 

vlerë 532€. 

Tutje, me qëllim të ofrimit të shërbimeve për bartjen dhe transportin e 

mbeturinave inerte dhe të vëllimshme për Komunën  e Prishtinës, Kompania 

kishte kontraktuar edhe një  operator për të realizuar këto shërbime në mënyrë 

të përbashkët. Bazuar në ditarët e punës dhe faturat, analizat tona tregojnë se, 

Kompania kishte faturuar Komunën e Prishtinës për  mbeturinat inerte dhe të 

vëllimshme, në sasinë prej 59,998.38m3. Prej tyre 15,413.73m3 ishin realizuar nga 

Kompania, ndërsa 44,584.65m3 ishin realizuar nga kontraktori. Megjithatë, 

operatori kishte faturuar Kompaninë për 53,182.99m3 që rezulton me një mbi 

faturim në sasi në krahasim me punët e realizuara për 8,598.34 m3, shprehur në 

shumë monetare një mbi faturim për 24,935€. Për më tepër, ishte bërë tejkalimi i 

kontratës në shumë për 3,340€, mbi devijimin +30% të kontratës totale. 

Tejakmimet e sasive të kontratave kanë ndodhur përshkak të menaxhimit jo të 

mirë të kontratave. Ndërsa mbi/nën faturimet, Kompania i arsyeton se deshmitë 

mbështetse (kuponat fiskal) kanë ekzistuar me rastin e regjistrimit të 

shpenzimeve por kanë humbur gjatë skenimit të tyre. 

Ndikimi  Tejkalimi i furnizimeve të bëra në raport me kontratën, ndikon në keq menaxhim 

dhe mosrespektim  të kontratës, rrjedhimisht që fondet publike të mos përdoren 

në mënyrën e duhur. Ndërsa mbi/nën faturimi ndikon që paratë publike të 

shpenzohen në mënyrë jo të drejtë, dhe detyrimisht në rritjen e shpenzimeve të 

periudhës të cilat kanë ndikim në uljen e rezultatit financiar. 

Rekomandimi A32 Bordi i drejtorëve të sigurojë, që brenda një afati sa më të shkurtër janë marrë 

masat e nevojshme për ndërprerjen e furnizimeve kur sasia e kontraktuar është 

tejkaluar. Po ashtu, të merren veprime përmirësuese që mjetet në vlerë 24,935€ 

të kthehen në buxhetin e Kompanisë dhe të sigurojë që të bëhen harmonizimet 

në mes të furnitorëve dhe Kompanisë. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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33  Njohja e shpenzimeve jo në periudhën përkatëse  

Kriteri Sipas SNK 1 – Paraqitja e pasqyrave financiare, të gjithë zërat e të ardhurave dhe 

shpenzimeve të njohura gjatë një periudhe të përfshihen në fitim ose humbje me 

përjashtim të rastit kur një Standard ose një Interpretim kërkon ndryshe. 

Gjetja  Në kuadër të shpenzimeve për periudhën raportuese të vitit 2019, Kompania 

kishte njohur shpenzimet për shërbime të sistemit informativ në vlerë 30,000€ të 

cilat i takojnë vitit 2018. 

Sipas konfirmimeve zyrtare, aresyeja e mos regjistrimit të shpenzimit të 

ndodhur, në periudhën përkatëse ishte pranimi i faturës me vonesë. 

Ndikimi  Kategorizimi në mënyrë jo të duhur i transaksioneve ndikon në nënvlerësimin 

aseteve si dhe  në mbivlerësimin e shpenzimeve. Përveç kësaj, njohja e ngjarjeve 

të cilat i përkasin periudhës paraprake, rezulton në mbivlerësim të shpenzimeve, 

respektivisht në nënvlerësim të rezultatit financiar. 

Rekomandimi A33 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të merren veprime korrigjuese në mënyrë që 

vlera e shpenzimeve të prezantojnë gjendjen e saktë të tyre, ashtu që ngjarjet 

ekonomike të ndodhura të njihen në periudhën e ndodhjes. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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8 Pagesat e shtesave të punëtorëve në kundërshtim me ligjin për të ardhurat personale  

Kriteri Ligji nr. 05/L -028 për tatimin në të ardhurat personale, neni 9 pika 2, përcakton 

që në të ardhurat bruto nga pagat përfshihen edhe bonuset, provizionet, mëditjet 

dhe format e tjera të kompensimit që një punëdhënës apo ndonjë person tjetër, 

në emër të punëdhënësit ua paguan punonjësve mbi dhe përtej rrogës.  

Gjetja  Bordi i Drejtorëve kishte marrë vendim për ndarje të mjeteve monetare në vlerë 

prej 18,720€ për të punësuarit me rastin e Festës së Pavarësisë. Këto pagesa nuk 

ishin përfshirë në pagat bruto të punonjësve, por ishin ishte realizuar me para 

në dorë nga Arka Qendrore e Kompanisë dhe regjistrimet në kontabilitet ishin 

bërë në kuadër të shpenzimeve operative në llogarinë “Shpenzimet e shtesave 

për Punëtorë”. 

Arsyeja e pagesave të tilla sipas konfirmimeve zyrtare, ishte bërë pasi që nuk 

kishin qasje në sistem që të hapnin konto të re në kuadër të pagave dhe 

mëditjeve. 

Ndikimi  Pagesat e tilla të përfitimeve të punëtorëve të pa përfshira në pagat bruto dhe 

klasifikimi jo i saktë i tyre, përveç që kanë ndikim në prezantimin jo të drejtë të 

shpenzimeve operative, kanë ndikuar edhe në mos pagesën e tatimeve mbi 

pagat sikurse edhe kanë dëmtuar buxhetin e kopanisë.   

Rekomandimi B8 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që pagesat shtesë për të punësuarit, sipas 

vendimeve të menaxhmentit, të realizohen nëpërmjet sistemit të pagave dhe se 

janë zbatuar obligimet tatimore për to. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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Njësia e Auditimit të Brendshëm  

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) operon me një Zyrtar 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  dhe realizuar gjashte auditime. Komiteti 

i auditimit kishte mbajtur tetë takime dhe kishte shqyrtuar raportet e NjAB-së. 

34 Mos përcjellja e zbatimit të rekomandimeve të NjAB nga Menaxhmenti 

Kriteri Sipas SNPPAB 2440, pasi që Drejtori i Auditimit bënë shpërndarjen e rezultateve 

të auditimit, sipas pajtimeve në raportin final, është përgjegjësi e menaxhmentit 

të lartë të përmbushë rekomandimet e dhëna apo të pranoj rrezikun e mos 

marrjes së veprimeve. 

Gjetja  Menaxhmenti i Kompanisë nuk ka dëshmuar se në mënyrë sistematike përcjellë 

progresin e përmbushjes së rekomandimeve të dhëna nga NJAB. 

Mos përcjellja sistematike e progresit të përmbushjes së rekomandimeve të 

NJAB-së, nga ana e Menaxhmentit të Kompanisë, ka ndodhur për faktin se është 

konsideruar e mjaftueshme përcjellja e tyre vetëm nga ana e NJAB-së. 

Ndikimi  Mos përcjellja e zbatimit të rekomandimeve nga Menaxhmenti i ndërmarrjes, 

pamundëson përmirësimin e proceseve të qeverisjes, administrimit të rrezikut 

dhe proceseve të kontrollit me kohë.  

Rekomandimi A34 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes akteve të brendshme të krijoj 

mekanizma të cilët do të siguronin që menaxhmenti i ndërmarrjes, në mënyrë të 

vazhdueshme bënë përcjelljen e përmbushjes së rekomandimeve të dhëna nga 

NJAB sipas zotimeve në rekomandimet finale.  

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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35 Mos ndjekja e edukimeve të vazhdueshme profesionale nga Zyrtari i Njësisë së 

Auditimit të Brendshëm  

Kriteri Sipas Standardeve Ndërkombëtare dhe Praktikave Profesionale të Auditimit të 

Brendshëm 1230 – Zhvillimi  i vazhdueshëm profesional, Audituesit e 

Brendshëm duhet të zgjerojnë njohuritë, të rrisin aftësitë dhe zotësitë e tjera të 

tyre nëpërmjet zhvillimit të vazhdueshëm profesional. 

Gjetja  Auditimi i Brendshëm gjatë vitit 2019, nuk ka zhvilluar asnjë trajnim të paraparë 

dhe aprovuar në planin vjetor të auditimit për po këtë vit.  

Sipas NJAB-së një gjë e tillë nuk është vlerësuar si e nevojshme nga 

menaxhmenti i institucionit.   

Ndikimi  Mos zhvillimi i vazhdueshëm profesional nga audituesit e brendshëm, 

pamundëson azhurnimin në kohë të informacioneve si dhe kryerjen e 

auditimeve në mënyrën më efikase sipas ndryshimeve në kohë.  

Rekomandimi A35 Bordi i Drejtorëve nëpërmjet Komitetit të auditimit të sigurojë, që Njësia e 

Auditimit të Brendshëm bazuar në standardet në fuqi, të zgjerojë njohuritë, të 

rrisin aftësitë dhe zotësitë e tjera të auditorëve të brendshëm, nëpërmjet 

zhvillimit të vazhdueshëm profesional. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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9 Mungesa e stafit në NJAB si pengesë e sigurimit  përmirësimit të cilësisë 

Kriteri Sipas Standardeve Ndërkombëtare dhe Praktikave Profesionale të Auditimit të 

Brendshëm 1300, 1310, 1311, Drejtuesi i Auditimit të brendshëm, duhet të 

zhvillojë dhe të mirëmbajë programin e siguri - dhënies dhe përmirësimit të 

cilësisë, i cili mbulon të gjitha aspektet e veprimtarisë së auditimit të brendshëm, 

përmes vlerësimeve të brendshme të cilat përfshijnë: monitorime të 

vazhdueshme të ecurisë së aktiviteteve të auditimit të brendshëm, si dhe përmes 

vetëvlerësimeve periodike ose vlerësimeve nga personat të tjerë brenda 

organizatës, me njohuri të mjaftueshme në praktikat e auditimit të brendshëm.  

Gjetja  Funksioni i Auditimit të Brendshëm në Kompani, përbëhet vetëm nga një zyrtar 

i cili kryen auditimet dhe bënë rishikimin e tyre, që pamundëson sigurimin e një 

programi efikas të siguri - dhënies dhe përmirësimit të cilësisë së aktiviteteve 

audituese.   

Sipas Zyrtarit Kryesor të NJAB-së, edhe përkundër planifikimit për punëtor 

shtesë në Planin Strategjik të AB-së, si dhe kërkesë së vazhdueshme në Komitetin 

e Auditimit dhe Bordin Drejtues, nuk ka hasur në mirëkuptim për shtimin e 

punëtorëve. 

Ndikimi  Kryerja e aktiviteteve si dhe rishikimi i të njëjtave nga një zyrtar i vetëm 

pamundëson dhënien e sigurisë si dhe përmirësimin e cilësisë së aktiviteteve 

audituese. 

Rekomandimi B9 Bordi i Drejtorëve nëpërmjet Komitetit të Auditimit të sigurojë, që Njësia e 

Auditimit të Brendshëm, të krijojë një program efikas të siguri dhënies dhe 

përmirësim të cilësisë së aktiviteteve të brendshme, përmes shtimit të burimeve 

njerëzore me njohuri të mjaftueshme në praktikat e auditimit të brendshëm.   

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

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

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

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

Këto ishin si më poshtë: 

Gjetja  Analizat tona të bëra bazuar në Deklaratat tatimore dhe të hyrat e realizuara 

gjatë vitit 2019, kemi vërejtur se Kompania i kishte mbi deklaruar shitjet e liruara 

për TVSh, në vlerë 2,008€, dhe të njëjtat ishin deklaruar tek shitjet me normë të 

TVSh-së 18%. 

Veprimi i kërkuar  Zyra e financave, të ndërmarrë veprime korrigjuese lidhur me deklarimin  e 
shitjeve në deklaratat tatimore. 

Rezultati Pas ngritjes së çështjes nga ana jonë, deklarata tatimore për muajin qershor ishte 
korrigjuar. 
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Shtojca I: Statusi i zbatimit të rekomandimeve të vitit 

paraprak 

Raporti ynë i auditimit për PFV-të e vitit 2018 të KRM “Pastrimi” ka rezultuar në 37 rekomandime 

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

rekomandimet e marra.  

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2019, 16 rekomandime janë zbatuar, 2 ishin në proces, 2 ishin 

të mbyllura të pa zbatuara dhe 17 nuk janë adresuar ende. Për një përshkrim më të plotë të 

rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në Tabelën 4 (ose Tabelën e 

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

Nr. Fusha e 
Auditimit 

Rekomandimet e vitit 2018 Veprimet e 
ndërmarra  

Statusi 

1 PFV Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që 
zyrtarët financiar, regjistrimin e veprimeve 
që japin efekt në disa periudha kontabël, ta 
bëjnë duke u bazuar në parimin akrual 
duke siguruar që të hyrat e shtyra 
ekonomikisht maturohen (realizohen) edhe 
në periudhat e ardhshme kontabël.  

 
Arkëtimet në 
avancë janë 
njohur si të 
hyra të shtyra. 

I zbatuar. 

2 PFV Kryesuesi i Bordit të sigurojë që janë marrë 
veprimet e menjëhershme për të 
identifikuar konsumatorët, mjetet 
monetare të të cilëve janë grumbulluar në 
llogarinë “Klient i panjohur”, dhe se u janë 
zbritur obligimet e papaguara ndaj 
ndërmarrjes.  

Edhe në këtë 
vit gjendja 
është e njëjtë. 

I pa zbatuar. 

3 PFV Kryesuesi i Bordit të sigurojë që janë 
vendosur komunikime efektive ndërmjet 
zyrës së financave dhe shërbimit juridik, në 
mënyrë që zyra e financave të jetë e 
informuar në kohë për të gjitha çështjet 
ligjore që kanë efekt financiar. Po ashtu, të 
sigurojë që janë bërë korrigjimet në 
pasqyrat financiare, aty ku ka ndikim 
financiar, sikur në rastin e tërheqjes së 
garancionit të deponuar në gjykatë nga 
përmbaruesi.  

Nuk ishin bërë 
korrigjimet e 
nevojshme në 
PFV-të e vitit 
2018. 

I pa zbatuar 

4 PFV Kryesuesi i Bordit të sigurojë që janë bërë 
regjistrimet e duhura kontabël me rastin e 
zvogëlimit të detyrimeve ndaj furnitorëve 
duke siguruar një vlerë të saktë të 

detyrimeve afatshkurtra në pasqyrën e 
pozitës financiare.  

Janë 
identifikuar 
mos 
harmonizime 
në mes 
Kompanisë 
dhe 
furnitorëve. Po 
ashtu, 
ekzistojnë edhe 
raste për të 
cilat Kompania 
nuk posedon 
dëshmi lidhur 
me vlerën e 
detyrimit. 

I pazbatuar 

5 PFV Kryesuesi i Bordit të sigurojë se është 
hartuar një listë e aseteve të cilat janë 
përfituar nga grantet, dhe se të hyrat nga 
grantet për aktive të amortizueshme njihen 

Kompania ka 
siguruar listën 
e aseteve nga 
gratet. 
Megjithatë, 

Pjesërisht i 
zbatuar. 
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si të ardhura gjatë periudhave në të cilat 
ngarkohet amortizimi për ato mjete.  

mungojnë 
dëshmitë 
(Pranim-
dorëzimi i 
aseteve, apo 
marrëveshjet e 
mirëkuptimit) 
për të gjitha 
asetet. Po 
ashtu, të hyrat 
e shtyra dhe të 
hyrat nga 
grantet nuk 
janë 
prezantuar 
saktë. 

6 PFV Kryesuesi i Bordit të sigurojë që po bëhet 
një rishikim gjithëpërfshirës i regjistrit të 
pasurive, dhe se janë marrë veprime 
konkrete përmirësuese në përputhje me 
standardet e kontabilitetit për: vlerësimin e 
pasurive; regjistrimin e pasurive të marra 
donacion me vlerën e drejtë të tyre; 
zbatimin e zhvlerësimit për të gjitha 
pasuritë; regjistrimin e të gjitha aseteve që 
nuk figurojnë në regjistrat e kontabilitetit 
por janë në përdorim; dhe harmonizimin në 
mes të regjistrit të pasurive dhe raportit të 
komisionit për inventarizim.  

Kompania 
kishte bërë 
rivlerësimin e 
aseteve dhe 
kishte zbatuar 
procesin e 
zhvlerësimit të 
tyre. Mirëpo, 
edhe gjatë vitit 
2019, nuk 
kishte arritur ta 
bëjë 
harmonizimin 
në mes të 
regjistrit të 
pasurive dhe 
raportit të 
komisionit për 
inventarizim. 

Pjesërisht i 
zbatuar. 

7 PFV Kryesuesi i Bordit të sigurojë që kërkesa për 
raportim të jashtëm të bëhet në përputhje 
me ligjin për ndërmarrjet publike, që 
raportet e tilla janë miratuar në Bordin e 
Drejtorëve dhe janë dorëzuar te Komisioni 
Komunal i Aksionarëve.  

 I mbyllur i 
pa zbatuar. 

8 PFV Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se është 
bërë një analizë për t’i përcaktuar shkaqet 
të cilat kanë ndikuar në modifikimin e 
opinionit. Duhet të ndërmerren veprime 
për t’i adresuar shkaqet në mënyrë 
sistematike dhe pragmatike për të hequr 
gabimet në pasqyrat financiare vjetore dhe 
për ta siguruar një pamje të drejtë dhe të 
vërtetë të tyre.  

Edhe këtë vit 
gjendja është e 
njëjtë. 

I pa zbatuar. 
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9 PFV Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se janë 
vendosur procese efektive për të 
konfirmuar që plani i hartimit të PFV-ve të 
vitit 2019 i adreson të gjitha çështjet që kanë 
të bëjnë me pajtueshmërinë. Kjo, gjithashtu 
duhet të përfshijë rishikimin e draft PFV-ve 
nga menaxhmenti, me fokus të veçantë në 
fushat me rrezik të lartë dhe në fushat ku 
janë identifikuar gabime në vitet e 
mëparshme. Nënshkrimi i pasqyrave nga 
KE dhe ZKFTH, nuk duhet të bëhet përveç 
nëse ndaj PFV-ve janë aplikuar të gjitha 
kontrollet e nevojshme para se të njëjtat t’i 
dorëzohen BD.  

Pasqyrat 
financiare për 
vitin 2019 
përmbajnë 
gabime 
materiale të 
përhapura në 
tërë pasqyrat 
financiare. 

I pa zbatuar  

10 Plani i 
Biznesit 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që plani 
i biznesit bazohet në mundësitë reale të 
ndërmarrjes dhe realizimi i burimeve të 
financimit të monitorohet në mënyrë 
sistematike dhe ndryshimet apo devijimet e 
mëdha nga plani fillestar të reflektohen në 
një plan të rishikuar.  

Edhe këtë vit 
janë 
identifikuar 
devijime 
shumë të 
mëdha nga 
plani i biznesit. 

I pa zbatuar 

11 Pasuritë jo 
qarkulluese 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që 
brenda një afati sa më të shkurtër, 
menaxhmenti ka ndërmarrë veprime 
konkrete për të hartuar dhe futur në zbatim 
rregullore të brendshme për menaxhim të 
pasurive, ku do të përshkruheshin të gjitha 
procedurat për përdorimin e pasurive dhe 
përgjegjësitë të shpërndahen në bazë të një 
sistemi të qartë dhe të dokumentuar të 
delegimit.  

Kompania ka 
hartuar dhe 
miratuar 
rregulloren për 
menaxhimin e 
aseteve. 

I zbatuar. 

12 Llogaritë e      
arkëtueshm
e 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që 
brenda një afati të përcaktuar kohor sa më 
të shkurtër të shqyrtojë dhe të marrë masat 
e nevojshme përmirësuese, në mënyrë që të 
gjithë konsumatorët e evidentuar me 
emërtimin “XX” të regjistrohen në emër të 
shfrytëzuesve të shërbimit. Për më tepër, të 
sigurohet që shuma kreditore e evidentuar 
përcaktohet për secilin prej tyre dhe se po 
merren masat e nevojshme për arkëtime.  

Në regjistrin e 
konsumatorëv
e ekzistojnë 
1,734 
konsumatorë 
të evidentuar 
me emërtimin 
“XX”. 

I pa zbatuar. 

13 Parapagime
t 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që në datën e 
ndërtimit të pasqyrave financiare të 
prezantohen vetëm parapagimet që lindin 
nga veprimet rregulluese për to, si dhe janë 
marrë masat e nevojshme korrigjuese për të 
pasur një prezantim të drejtë të 
parapagimeve.  

Edhe këtë vit 
gjendja është e 
njëjtë. 

I pa zbatuar 

14 Të hyrat Kryesuesi i Bordit të sigurojë ripërtëritjen e 
marrëveshjes me Komunën e Graçanicës ku 

Më datë 
22.07.2019, 

I zbatuar 
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do të përcaktohen qartë të drejtat dhe 
detyrimet e palëve dhe të sigurohet lidhur 
me respektimin detyrimeve që burojnë nga 
marrëveshja.  

Kompania 
kishte bërë 
ripërtëritjen e 
kontratës me 
komunën e 
Graçanicës. 

15 Të hyrat Kryesuesi i Bordit duhet t’i rishqyrtoj 
kushtet e marrëveshjes duke u siguruar që 
të merren masat e nevojshme dhe konkrete 
për eliminimin e menjëhershëm të kësaj 
situate dhe vendosjen e kushteve të reja të 
cilat duhet ti formalizojë me një 
marrëveshje të re të shërbimeve.  

Në kontratën e 
re me 
Komunën e 
Graçanicës 
ishin vendosur 
kushtet e reja te 
shërbimeve. 

I zbatuar. 

16 Të hyrat Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë një 
analizë të saktë të kostos së shërbimit, 
numrin e konsumatorëve të shërbyer si dhe 
të rishqyrtoj edhe njëherë kushtet e 
kontratës me Komunën e Prishtinës të cilat 
duhet të reflektohen në ndonjë aneks 
kontratë.  

Edhe këtë vit 
gjendja është e 
njëjtë. 

I pa zbatuar 

17 Të hyrat Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që mos 
pajtueshmëritë ligjore të korrigjohen sa më 
shpejt që është e mundur duke aplikuar 
tarifa shërbimi të caktuara nga komuna si 
organ kompetent si dhe për çdo faturë të 
sigurohen dëshmitë lidhur me ofrimin e 
shërbimit.  

Edhe këtë vit 
gjendja është e 
njëjtë. 

I pa zbatuar 

18 Të hyrat Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë 
hartimin e rregullores për të hyrat, e cila 
përmban procedura të qarta për 
menaxhimin e secilit lloj të të hyrave.  

Nuk ishte 
hartuar një 
rregullore e 
veçantë për 
menaxhimin e 
të hyrave. 

I pa zbatuar 

19 Shpenzimet Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që 
pagesat shtesë për të punësuarit, sipas 
vendimeve të menaxhmentit, po realizohen 
nëpërmjet sistemit të pagave dhe se janë 
zbatuar obligimet tatimore për to.  

Edhe këtë vit 
gjendja është e 
njëjtë 

I pa zbatuar 

20 Shpenzimet Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë 
planifikim të detajuar të aktiviteteve të 
prokurimit i cili do ti shmangë në të 
ardhmen nevojat për ndarjen e kërkesave, 
si dhe do të sigurojë aplikimin e 
procedurave të duhura siç janë kontratat 
publike kornizë. Njësitë kërkuese duhet të 
parashtrojnë kërkesat me kohë për t’i lejuar 
zyrës së prokurimit planifikimin dhe 
inicimin me kohë të aktiviteteve dhe 
procedurave të prokurimit.  

Edhe këtë vit 
gjendja është e 
njëjtë.  

I pa zbatuar 
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21 Shpenzimet Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se me 
rastin e formimit të komisioneve për 
kryerjen e procedurave të prokurimit 
respektohen parimet për ndarjen e 
detyrave me qëllim që të evitohet konflikti 
i mundshëm i interesit.  

Gjatë testimit 
procedurave të 
prokurimit, 
nuk kemi 
hasur çështje të 
tilla. 

I zbatuar. 

22 Shpenzimet Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se 
Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit ushtron 
mbikëqyrje më rigoroze ndaj komisioneve 
të vlerësimit në mënyrë që të evitohen 
rastet e shpërblimit me kontratë të OE, 
ofertat e të cilëve përbëjnë gabime 
aritmetike të mbi normën e lejuar dhe 
rrjedhimisht rezultojnë me çmime më të 
larta sesa ofertat tjera konkurruese.  

Gjatë testimit 
procedurave të 
prokurimit, 
nuk kemi 
hasur çështje të 
tilla. 

I zbatuar. 

23 Shpenzimet Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se me 
rastin e prokurimeve po bëhet një analizë e 
hollësishme e natyrës së furnizimeve dhe 
në rastin e aplikimit të kriterit 
ekonomikisht më të favorshëm nën kriteret 
të përcaktohen në mënyrë objektive dhe të 
matshme duke pasur parasysh, kostot 
operative, të mirëmbajtjes dhe kosto tjera të 
jetë-gjatësisë si dhe karakteristikat e 
cilësisë, funksionale, teknike, ose të 
ngjashme. Gjithashtu, duhet të përcaktohen 
afatet optimale të dërgesës së furnizimeve 
për të arritur efikasitetin dhe efektivitetin e 
tyre.  

Gjatë testimit 
procedurave të 
prokurimit, 
nuk kemi 
hasur çështje të 
tilla. 

I zbatuar 

24 Shpenzimet Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që 
kërkesat e përshtatshmërisë në dosjen e 
tenderit duhet të përcaktohen duke u 
bazuar plotësisht në dispozitat ligjore të 
ligjit të prokurimit dhe të njëjtat më pas të 
aplikohen në bazë të atyre dispozitave.  

Gjatë testimit 
procedurave të 
prokurimit, 
nuk kemi 
hasur çështje të 
tilla. 

I zbatuar 

25 Shpenzimet Kryesuesi i Bordit të sigurojë se menaxherët 
e kontratave, në rastet kur operatorët 
ekonomik nuk iu përmbahen limiteve 
kohore të specifikuara në kontrata për 
liferimin e mallit, të aplikojnë ndëshkimet 
për mosplotësimin e kushteve të 
kontratave.  

Gjatë testimit 
procedurave të 
prokurimit, 
nuk kemi 
hasur çështje të 
tilla. 

I zbatuar 

26 Paga dhe 
Mëditje 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë se procesi i 
rekrutimit aplikohet në mënyrë të rregullt 
dhe transparente dhe se pozitat e rregullta 
mbulohen me kontrata të rregullta të 
punës.  

Edhe në këtë 
vit gjendja 
është e njëjtë. 

I pa zbatuar 

27 Paga dhe 
Mëditje 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që të bëjë 
ripërtëritjen e Marrëveshjes së 
Mirëkuptimit me Komunën e Graqanicës 

Kompania ka 
vazhduar 
angazhimin e 

I pa zbatuar 
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për të përcaktuar kushtet në përputhje me 
kërkesat ligjore.  

punëtorëve për 
punë dhe 
detyra 
specifike të 
Komunës së 
Graqanicës pa 
zhvilluar 
procedurat të 
rekrutimit si 
dhe të njëjtit 
kanë punuar 
mbi 120 ditë 
brenda vitit 
kalendarik. 

28 Paga dhe 
Mëditje 

Kryesuesi i Bordit të sigurohet që gjatë çdo 
rekrutimi të ri shpalljet në mjetet e shkruara 
të informimit të jenë të hapura sipas afatit 
ligjor prej 15 ditësh kalendarike.  

Kompania 
gjatë 
rekrutimeve të 
vitit 2019 ka 
respektuar 
afatin ligjor të 
shpalljes së 
konkursit. 

I zbatuar. 

29 Paga dhe 
Mëditje 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që me rastin e 
angazhimit të stafit të ri të aplikohet testimi 
me shkrim për të gjithë kandidatët, të cilët 
kanë aplikuar dhe kanë plotësuar kriteret e 
konkurseve të shpallura.  

Gjatë 
rekrutimeve të 
vitit 2019, 
Kompania ka 
aplikuar 
testimin me 
shkrim. 

I zbatuar. 

30 Paga dhe 
Mëditje 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që për të 
gjitha proceset e rekrutimeve, vlerësimi i 
kandidatëve të dokumentohet, në mënyrë 
që të dëshmohet përzgjedhja e kandidatit 
meritor, përmes konkurrencës së hapur. 
Është e rëndësishme të sigurohet se procesi 
i rekrutimit është jo diskriminues dhe se 
bëhet përzgjedhja e kuadrove adekuate të 
cilët e ndihmojnë ndërmarrjen në arritjen e 
objektivave të saj.  

Kompania ka 
dëshmuar 
intervistimin e 
të gjithë 
kandidatëve 
gjatë proceseve 
të rekrutimit 
për vitin 2019. 

I zbatuar 

31 Paga dhe 
Mëditje 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që komisionet 
e themeluara për zhvillimin e procedurave 
të rekrutimit kryejnë detyrën e caktuar në 
përputhje me kërkesat ligjore duke 
eliminuar kështu mundësinë e manipulimit 
të rezultateve të kandidatëve.  

Gjatë 
rekrutimeve të 
vitit 2019 
ndërmarrja 
kishte 
zhvilluar 
procedura të 
rekrutimit pa 
plotësuar 
kushtet e 
konkursit. 

I pa zbatuar 
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32 Paga dhe 
Mëditje 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që me rastin e 
marrjes së vendimit për rekrutimin e 
punëtorëve të njoftohen të gjithë kandidatët 
për rezultatin si dhe të gjithë kandidatëve 
të ju ofrohet këshilla juridike që i ofron 
mundësi të ankesës brenda afatit të 
përcaktuar, për të ofruar një konkurrencë të 
drejtë dhe transparente.  

Gjatë 
rekrutimeve te 
vitit 2019 
ndërmarrja në 
vendimin e 
pranimit të 
punëtorëve 
kishte ofruar 
mundësinë e 
ankesës në afat 
prej 8 ditës 
sipas 
kërkesave 
ligjore. 

I zbatuar 

33 Paga dhe 
Mëditje 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që me rastin e 
rekrutimit të stafit të ri, respektohen afatet 
e përcaktuara, me qëllim të krijimit të një 
mjedisi konkurrues, jo diskriminues si dhe 
përzgjedhjes së kuadrove adekuate nga një 
konkurrim transparent.  

Gjatë 
rekrutimeve të 
stafit në vitin 
2019 ishin 
respektuar 
afatet e 
përcaktuara 
për 
përzgjedhjen e 
kandidatëve. 

I zbatuar 

34 PFV Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se gjatë 
hartimit të shënimeve shpjeguese 
informatat të jenë referencuar me zërat 
përkatës sipas kërkesave të standardeve të 
kontabilitetit.  

Gjate hartimit 
të shënimeve 
shpjeguese 
Kompania këtë 
vit ka bërë 
referencimin e 
zërave.  

I zbatuar 

35 Auditimi i 
Brendshëm 

Kryesuesi i Bordit nëpërmjet Komitetit të 
auditimit të siguroj që NJAB ka ndërtuar 
një sistem të monitorimit të rezultateve të 
komunikuara të angazhimit, për tu 
siguruar se rekomandimet janë zbatuar në 
mënyrë efektive apo që menaxhmenti i 
ndërmarrjes ka pranuar rrezikun e mos 
marrjes së veprimeve, sipas mospajtimeve 
të mëhershme me klientin.  

NjAB ka 
realizuar një 
plan të 
veprimit për të 
dhe ka bërë 
monitorimin e 
gjitha 
rekomandimet 
e dhëna të vitit 
2019. 

I zbatuar 

36 Auditimi i 
Brendshëm 

Kryesuesi i Bordit nëpërmjet Komitetit të 
Auditimit të sigurojë që NJAB të krijojë një 
program efikas të siguridhënies dhe 
përmirësim të cilësisë së aktiviteteve të 
brendshme përmes shtimit të burimeve 
njerëzore me njohuri të mjaftueshme në 
praktikat e auditimit të brendshëm.  

Edhe këtë vit 
gjendja është e 
njëjtë.  

I pa zbatuar 



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

 

58 

37 Qeverisja e 
mirë 

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

 I mbyllur i 
pa zbatuar. 

Nr. Fusha e 
auditimit 

Rekomandimet e vitit 2019 

1 PFV 
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë marrë veprimet e menjëhershme për të 
identifikuar konsumatorët, mjetet monetare të të cilëve janë grumbulluar në 
llogarinë “Klient i panjohur” dhe se u janë zbritur obligimet e papaguara ndaj 
ndërmarrjes. 

2 PFV Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të bëhen korrigjimet e gabimeve të cilat kanë 
ndodhur me rastin e trajtimit të asetve pas rivlerësimit të tyre, në mënyrë që 
pasqyrat financiare të prezantojnë pamje të drejte dhe të vërtetë. 

3 PFV 
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të bëhen korrigjimet e gabimeve të cilat kanë 
ndodhur me rastin e trajtimit të asetve pas rivlerësimit të tyre, në mënyrë që 
pasqyrat financiare të prezantojnë pamje të drejte dhe të vërtetë. 

4 PFV Kryesuesi i Bordit të sigurojë, proceduara përkatëse të cilat do të shërbejnë si 
udhëzime të qarta për komisionet e inventarizimit lidhur me mënyrat e 
duhura të inventarizimit. Ndërsa brenda një afati të shkurtër kohor, të 
sigurohen regjistrat në mënyrë analitike të asetve të cilat i ka në përdorim, në 
mënyrë që të mundësohet me pas krahasimi dhe barazimi me të dhënat e 
komisioneve të inventarizimit . 

5 PFV Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që po bëhet një rishikim të detajuar të regjistrit 
të pasurive, dhe se janë marrë veprime korrigjuese lidhur me rritjen/rënien 
e vlerës se aseteve pas rivlerësimit të tyre, në mënyrë që shuma rezervës së 
rivlerësimit të prezantohet saktë në pasqyrat financiare. 

6 PFV Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë marrë veprimet e nevojshme 
korrigjuese të gabimeve në lidhje me detyrimet në të dhënat kontabël, në 
mënyrë që të bëhet një prezantim i saktë në pasqyrat financiare. Përveç kësaj, 
të krijohen mekanizma që regjistri i obligimeve të rishikohet në baza të 
rregullta kohore në mënyrë që të vërtetohet plotësia dhe saktësia e listës së 
detyrimeve ndaj furnitorëve. 

7 PFV Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të merren veprime korrigjuese në periudhat 
paraardhëse në mënyre shuma e prezantuar në pasqyrën e të ardhurave dhe 
pasqyrën e pozitës financiare për të hyrat nga grandet dhe të hyrat e shtyra 
nga grantet të jetë e saktë. 

 

8 

PFV Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes akteve të brendshme të krijojë 
mekanizma të cilat do të siguronin se të gjitha blerjen e mallrave dhe 
shërbimeve të jenë në harmoni të plotë me  Ligjin e Prokurimit Publik në 
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mënyrë që të arrihet transparenca dhe konkurrenca e nevojshme dhe të 
sigurohet shfrytëzimi efikas i fondeve publike. 

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

10 PFV Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të bëhen korrigjimet e gabimeve materiale 
të identifikuara të pasqyrave financiare të periudhave paraprake me një ri 
deklarim retrospektiv, si dhe dhënien e informacioneve shpjeguese për 
gabimet e periudhës së mëparshme.   

11 PFV Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se është bërë një analizë e shkaqeve të cilat kanë 
ndikuar në  keqprezantimin e pasqyrës së ndryshimeve në ekutitet dhe të 
ndërmerren veprime për t’i adresuar këto shkaqe në mënyrë sistematike për 
të siguruar një pamje të drejtë dhe të vërtetë të saj. 

12 

 

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

13 LLA Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që brenda një afati të përcaktuar kohor sa më 
të shkurtër të shqyrtojë dhe të marrë masat e nevojshme përmirësuese, në 
mënyrë që të gjithë konsumatorët e evidentuar me emërtimin “XX” të 
regjistrohen në emër të shfrytëzuesve të shërbimit. Për më tepër, të sigurohet 
që shuma kreditore e evidentuar përcaktohet për secilin prej tyre dhe se po 
merren masat e nevojshme për arkëtime. 

14 Stoqet Bordi Drejtorëve të sigurojë, që pas procesit të inventarizimit të trajtoj 
shkaqet e diferencave të stoqeve. Po ashtu, të bëjë harmonizimin e gjendjes 
faktike me gjendjen në librat kontabël, duke identifikuar të gjitha mos 
harmonizimet për të prezantuar gjendjen e saktë të tyre në Pasqyrat 
financiare. 

15 Parapagime
t 

Kryesuesi i  Bordit të sigurojë, që në datën e ndërtimit të pasqyrave financiare 
të prezantohen vetëm parapagimet që lindin nga veprimet rregulluese për 
to, si dhe janë marrë masat e nevojshme korrigjuese për të pasur një 
prezantim të drejtë të parapagimeve. 

16 Pasuritë jo 
qarkulluese 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë veprimet korrigjuese në lidhje 
me ndryshimet e nevojshme në regjistrin e pasurisë, sipas gjendjes faktike të 
tyre. 

17 Pasuritë jo 
qarkulluese 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, ri trajtimin e pasurive me vlerë zero në libra, 
në mënyrë që ato të mbahen sipas kërkesave të standardeve të kontabilitetit. 

18 Pasuritë jo 
qarkulluese 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të merren veprime korrigjuese që 
shpenzimet e zhvlerësimit të regjistrohen sipas kërkesave të standardeve të 
kontabilitetit, në mënyrë që pasqyrat financiare të prezantojnë gjendjen e 
saktë të tyre. 

19 Detyrimet Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë veprimet korrigjuese për 
deklarimin e TVSH-së së në mënyrë që të dhënat kontabël dhe shumat e 
prezantuara në pasqyrën e pozicionit financiar, të jenë në harmoni me 
gjendjen e llogarive tatimore në Administratën Tatimore. 
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20 Të hyrat Kryesuesi i Bordit të sigurojë, që mos pajtueshmëritë ligjore të korrigjohen sa 
më shpejt që është e mundur, duke aplikuar tarifa shërbimi të caktuara nga 
komuna si organ kompetent, si dhe për çdo faturë të sigurohen dëshmitë 
lidhur me ofrimin e shërbimit. 

21 Të hyrat Kryesuesi i Bordit të sigurojë, që brenda një afati sa më të shkurtër janë marrë 
masat e nevojshme përmirësuese për rastet kur faturimet nuk janë në 
përputhje me shërbimet e ofruara dhe të siguroj që të bëhen harmonizimet 
në mes të ndërmarrjes dhe Komunës së Prishtinës. 

22 Të hyrat Kryesuesi i Bordit të sigurojë, që brenda një afati sa më të shkurtër kohor, të 
bëjë harmonizimet në faturim dhe numër të konsumatorëve në mes të 
Kompanisë dhe Komunës së Graçanicës, dhe të behën korrigjimet në 
shënimet kontabël. Po ashtu, të sigurojë që faturimi të bëhet vetëm atëherë 
kur numri i konsumatorëve është përcaktuar nga projekt menaxheri i 
komunës në bashkëpunim me koordinatorin e Kompanisë. 

23 Të hyrat Bordi i Drejtorëve të sigurojë, hartimin e rregullores për të hyrat, e cila 
përmban procedura të qarta për menaxhimin e secilit lloj të të hyrave. 

24 Të hyrat Bordi i Drejtorëve të sigurojë, një analizë të saktë të kostos së shërbimit, 
numrin e konsumatorëve të shërbyer si dhe të rishqyrtoj edhe njëherë kushtet 
e kontratës me Komunën e Prishtinës të cilat duhet të reflektohen në ndonjë 
aneks kontratë. 

25 Paga dhe 
mëditje 

Bordi i Drejtorëve përmes Komisionit të Auditimit të përgatis dhe të zbulojë 
në mënyrë publike një rregullore/politikë për kompensimin e drejtorëve dhe 
zyrtarëve, në përputhje me strukturën organizative. 

26 Paga dhe 
mëditje 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë, që përmes rregulloreve të brendshme të 
përcaktojë kontrolle të brendshme, të cilat do të parandalonin pagesat e 
pagave të punëtorëve pa kontratë pune. 

27 Paga dhe 
mëditje 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes akteve të brendshme të ndërmarrjes 
të krijoj mekanizma adekuat të cilët do të pamundësojnë punësimin e 
punëtorëve mbi numrin e planifikuar nga organet kompetente si dhe 
monitorimin e vazhdueshëm të shpenzimeve të pagave në raport me 
planifikimet. Në rastet kur shfaqet nevoja për staf shtesë, kjo të mbështetet 
me rishikim të planit të biznesit me kohë. 

28 Paga dhe 
mëditje 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes kontrolleve të brendshme të 
parapara në aktet e ndërmarrjes të parandalojë punësimin e punonjësve pa 
zhvilluar proces konkurrues sipas legjislacionit në fuqi. 

29 Paga dhe 
mëditje 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes akteve të brendshme të parandalojë 
mos respektimin e afateve kohore gjatë zhvillimit të procedurave të 
rekrutimit për punësimin e punonjësve. 

30 Paga dhe 
mëditje 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që në rastin e punësimeve të kryhen procedurat 
e rekrutimit vetëm kur së paku tre nga kandidatet i plotësojnë kushtet e 
konkursit, në të kundërtën konkursi të përsëritet. 

31 Paga dhe 
mëditje 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që komisionet e themeluara për zhvillimin e 
procedurave të rekrutimit, kryejnë detyrën e caktuar në përputhje me 
kërkesat ligjore, duke eliminuar kështu mundësinë e manipulimit të 
rezultateve të kandidatëve. 
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32 Paga dhe 
mëditje 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes akteve të brendshëm të krijojë 
kontrolle adekuate, të cilat do të parandalonin dhe eliminonin rastet e 
pagesës së punëtorëve pa kontrata dhe pa dëshmi të vijueshmërisë në punë. 
Ndërsa në rastet, kur ndodhin gabime eventuale, të bëhen ndalesa në pagat 
gjatë muajve në vijim. 

33 Paga dhe 
mëditje 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që me rastin e themelimit të marrëdhënieve të 
punës të zhvilloj procese të rekrutimit në mënyrë të rregullt dhe transparente 
dhe se pozitat e rregullta mbulohen me kontrata të rregullta të punës. 

34 Paga dhe 
mëditje 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes akteve të brendshme të krijojë 
kontrolle adekuate të cilat do të parandalonin kompensimet e anëtarëve të 
Bordit mbi vendimet e marra nga organet kompetente të autorizuara nga 
ligjet në fuqi. 

35 Paga dhe 
mëditje 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të gjitha kompensimet e Drejtorëve dhe 
Zyrtarëve të lartë, të bëhen sipas politikës së kompensimit si dhe vendimeve 
të aksionarëve. 

36 Shpenzime Bordi i Drejtorëve të sigurojë, planifikim të detajuar të aktiviteteve të 
prokurimit i cili do ti shmangë në të ardhmen nevojat për ndarjen e 
kërkesave, si dhe do të sigurojë aplikimin e procedurave të duhura, siç janë 
kontratat publike kornizë. Përveç kësaj, të sigurojë që njësitë kërkuese, të 
parashtrojnë kërkesat me kohë për t’i lejuar zyrës së prokurimit planifikimin 
dhe inicimin me kohë të aktiviteteve dhe procedurave të prokurimit. 

37 Shpenzime Bordi i Drejtorëve të sigurojë, kontrolle adekuate në mënyrë që specifikimet 
teknike në dosjen e tenderit duhet të përcaktohen duke u bazuar plotësisht 
në dispozitat ligjore të ligjit të prokurimit, duke ofruar qasje të barabartë të 
gjithë operatorëve ekonomik. 

38 Shpenzime Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që para inicimit të procedurave të prokurimit, 
nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë 
që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik 
ose që diskriminon në dëm ose në të mirë të një ose më shumë operatorëve 
ekonomik. Kriteret teknike duhet të sigurojnë që procesi i vlerësimit të 
ofertave të jetë i barabartë dhe jo- diskriminues. Përveç kësaj, duhet të siguroj 
që  fondet publike dhe burimet publike të përdoren në mënyrën më 
ekonomike duke mundësuar që të merret vlera për paranë e dhënë. 

39 Shpenzime Bordi i drejtorëve të sigurojë, që sigurojë që brenda një afati sa më të shkurtër 
janë marrë masat e nevojshme për ndërprerjen e furnizimeve kur sasia e 
kontraktuar është tejkaluar. Po ashtu, të merren veprime përmirësuese për 
rastet kur  faturimet nuk janë në përputhje me shërbimet e ofruara dhe të 
sigurojë që të bëhen harmonizimet në mes të furnitorëve dhe Kompanisë. 

40 Shpenzime Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të merren veprime korrigjuese në mënyrë 
që vlera e shpenzimeve të prezantojnë gjendjen e saktë të tyre, ashtu që 
ngjarjet ekonomike të ndodhura të njihen në periudhën e ndodhjes. 

41 Shpenzime Kryesuesi i Bordit të sigurojë që pagesat shtesë për të punësuarit, sipas 
vendimeve të menaxhmentit, të realizohen nëpërmjet sistemit të pagave dhe 
se janë zbatuar obligimet tatimore për to. 
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42 Auditimi i 
brendshëm 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes akteve të brendshme të krijoj 
mekanizma të cilët do të siguronin që menaxhmenti i ndërmarrjes, në mënyrë 
të vazhdueshme bënë përcjelljen e përmbushjes së rekomandimeve të dhëna 
nga NJAB sipas zotimeve në rekomandimet finale. 

43 Auditimi i 
brendshëm 

Bordi i Drejtorëve nëpërmjet Komitetit të auditimit të sigurojë, që Njësia e 
Auditimit të Brendshëm bazuar në standardet në fuqi, të zgjerojë njohuritë, 
të rrisin aftësitë dhe zotësitë e tjera të auditorëve të brendshëm, nëpërmjet 
zhvillimit të vazhdueshëm profesional. 

44 Auditimi i 
brendshëm 

Bordi i Drejtorëve nëpërmjet Komitetit të Auditimit të sigurojë, që Njësia e 
Auditimit të Brendshëm, të krijojë një program efikas të siguri dhënies dhe 
përmirësim të cilësisë së aktiviteteve të brendshme, përmes shtimit të 
burimeve njerëzore me njohuri të mjaftueshme në praktikat e auditimit të 
brendshëm.   
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Shtojca II: Letër konfirmimi 
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Shtojca III: Pasqyrat Financiare Vjetore të Audituara  

 






















































