RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE VJETORE
PËR VITIN 2019
TË NDËRMARRJES SË RE ENERGJETIKE TË KOSOVËS SH.A

Prishtinë, korrik 2020

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

1

RAPORTI I AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM

Për: Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit z. Blerim Kuçi.
Bordin e Drejtorëve të Ndërmarrja e Re Energjetike e Kosovës Sh.a. z. Ferit Idrizi,
Kryeshefin Ekzekutiv z. Fadil Ismajli,
Zyrtarin Kryesor të Financave dhe Thesarit znj. Aida Dushi.
Adresa: Nëna Terezë nr. 36 Prishtine

1.1

Opinioni i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të
Ndërmarrjës së Re Energjetike të Kosovës Sh.a.

Ne kemi kryer auditimin e Pasqyrave Financiare Vjetore (PFV) për vitin 2019 të Ndërmarrja e Re
Energjetike e Kosovës Sh.a. (më tutje Ndërmarrja) të cilat përfshijnë pasqyrën e pozitës financiare,
pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse, pasqyrën e rrjedhës së parasë së gatshme, pasqyrën e
ndryshimeve në ekuitet, shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare përfshirë përmbledhjen e
politikave të rëndësishme kontabël.
2. Opinion i pamodifikuar me theksim të çështjes
Sipas opinionit tonë, përveç efektit të çështjes të përshkruara në paragrafin për theksim të çështjes,
Pasqyrat Financiare të bashkangjitura për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2019, prezantojnë një
pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale të pozitës financiare të Ndërmarrjes deri
me 31 dhjetor 2019, performancës së saj, si dhe rrjedhës së parasë së gatshme për vitin 2019, në
përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). Transaksionet janë kryer
në pajtim me rregullat dhe rregulloret financiare, të aplikueshme për ndërmarrjet publike.
Theksimi i çështjes
1. Çështjet më poshtë tregojnë që ekzistojnë pasiguri materiale të cilat mund të shkaktojnë
dyshime të rëndësishme për aftësinë e Ndërmarrjes për të vazhduar në vijimësi dhe
rrjedhimisht ajo mund të mos jetë në gjendje të realizojë aktivet e saj dhe të shlyejë detyrimet
gjatë rrjedhës normale të veprimtarisë.
Ne kemi kryer proceduarat e auditimit në kontekstin e vlerësimit të përshtatshmërisë së
hipotezës së vijimësisë sipas udhëzimeve të Standardit Ndërkombëtar të Auditimit (SNA)
570 dhe kemi konstatuar se ekzistojnë pasiguri që ndërmarrja të mos mund të vijoj
funksionimin në të ardhshmen.
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Kjo për faktin se :
Ndërmarrja e Re Energjetike e Kosovës Sh.a., është ndërmarrje publike me aksionar të vetëm
Qeverinë e Kosovës. Ndërmarrja është themeluar si një shoqëri aksionare në përputhje me
Ligjin për Shoqëritë Tregtare dhe Ligjin për Ndërmarrjet Publike përmes vendimit të
Qeverisë Nr. 07/47, datë 15.05.2018. Themelimi i Ndërmarrjes u kërkua nga Marrëveshjet e
TCKR-së të nënshkruara në 20 dhjetor 2017 mes Qeverisë së Kosovës (QK) dhe Contour
Global (GenCo) me qëllim të marrjes së të gjithë energjisë elektrike të prodhuar nga
kompania gjeneruese (GenCo) e Termocentralit Kosova e Re (TCKR). Marrëveshjet e
Projektit të TCKR-së përfshijnë zhvillimin, projektimin, ndërtimin, financimin, pronësinë,
funksionimin dhe mirëmbajtjen e Objektit të TCKR-së, si dhe rehabilitimin e Lokacionit nga
GenCo.
Afati kontraktual, i cili derivon nga Marrëveshjet Komerciale të këtij projekti ka paraparë si
datë të fundit për arritjen e përmbylljes financiare të projektit datën 24 Maj 2020. Po me këtë
datë ContourGlobal ka bërë njoftim për shkëputje të të gjitha Marrëveshjeve Komerciale mbi
bazën e mosarritjes së këtij kushti kontraktual.
Qeveria e Kosovës, me investitorin ContourGlobal, janë në komunikim për të gjetur
mundësinë e vazhdimit apo të shkëputjes së marrëveshjes me mirëkuptim të ndërsjellë.
Edhe pse marrëveshjet komerciale lejojnë që me pajtimin e palëve të mundësohet zhvendosja
e afateve të parapara në rast të veprimit të ndonjë force madhore apo pamundësisë objektive
të plotësimit të ndonjë kushti të domosdoshëm, egzistojnë pasiguri materiale se projekti i
ndërtimit të TCKR në termat e përcaktuara nuk do të mund të realizohet.
Pos ngjarjeve të cilat hedhin dyshime të bazuara dhe pasiguri materiale në lidhje me
mundësinë e realizimit të projektit të ndërtimit të Termocentralit Kosova e Re, egziston edhe
pasiguria e financimit të Ndërmarrjes. Gjatë vitit 2019 Ndërmarrja ka pranuar vetëm
subvencion nga Qeveria e Kosovës. Bazuar në planin e biznesit të vitit 2020 Ndërmarrja ka
parashikuar që mënyra më e qëndrueshme e finanacimit të ndërmarrjes të bëhet përmes
përfshirjes në tarifat e energjisë elektrike. Poashtu Ndërmarrja ende është duke funksionuar
me bord të përkohshëm. Megjithatë në këtë situatë i mbetet Qeverisë së Kosovës të vlerësoj
në lidhje me vazhdimin ose jo të projektit për ndërtimin e termocentralit Kosova e re si dhe
me mënyrën e financimit të Ndërmarrjes.
Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të
Auditimit (SNISA-t). Përgjegjësitë tona në bazë të këtyre standardeve përshkruhen më tej në pjesën
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 të rëndësishme për auditimin
e PFV-ve të Ndërmarrjeve Publike dhe Kodin e Etikës të ZKA-së, ZKA-ja është e pavarur nga
Ndërmarrja e Re Energjetike e Kosovës Sh.a. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë
të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazën për opinion
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Përgjegjësitë e menaxhmentit për Pasqyrat Vjetore Financiare
Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të Pasqyrave Financiare
sipas Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). Po ashtu, menaxhmenti është
përgjegjës për vendosjen e kontrolleve të brendshme, të cilat i përcakton si të nevojshme për të
mundësuar përgatitjen e pasqyrave financiare pa keqdeklarime materiale të shkaktuara, qoftë nga
mashtrimi apo gabimi. Kjo përfshinë gjithashtu zbatimin e Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e
Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime), Ligjit nr. 04/L-087 për
Ndërmarrjet Publike (me plotësime dhe ndryshime), dhe Ligjit nr. 06/L-032 për Kontabilitet,
Raportim Financiar dhe Auditim.
Menaxhmenti është po ashtu përgjegjës për kryerjen e transaksioneve financiare në pajtim me
kornizën e aplikueshme ligjore.
Bordi i Drejtorëve është përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të
Ndërmarrjes së Re Energjetike të Kosovës Sh.a.
Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve
Objektivat tona janë të marrim siguri të arsyeshme se Pasqyrat Financiare janë në tërësi të lira nga
keqdeklarimi material, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe kështu të nxjerrim një raport
të auditorit që përfshinë opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është niveli i lartë sigurie, por nuk
garanton se një auditim i kryer në përputhje me SNISA-t do të zbulojë çdoherë keqdeklarimet
materiale që ekzistojnë. Keqdeklarimet mund të rezultojnë nga mashtrimi ose gabimi dhe
konsiderohen materiale nëse, individualisht ose së bashku, me arsye pritet qe të ndikojnë në
vendimet ekonomike të përdoruesve, të marra në bazë të këtyre Pasqyrave Financiare.
Si pjesë e auditimit, në përputhje me SNISA-t, ne ushtrojmë gjykimin profesional dhe mbajmë
skepticizëm profesional gjatë gjithë auditimit. Ne gjithashtu:


Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e keq-deklarimit material të Pasqyrave Financiare,
qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit
konform atyre rreziqeve, si dhe sigurojmë dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe
të duhura për të siguruar bazën për opinionin tonë. Rreziku i moszbulimit të një
keqdeklarimi material që rezulton nga mashtrimi është më i lartë sesa për keqdeklarimin që
rezulton nga gabimi, pasi mashtrimi mund të përfshijë manipulimin, falsifikimin, lëshime të
qëllimshme, keqpërfaqësime apo anashkalimin e kontrollit të brendshëm.



Sigurohemi ta kuptojmë kontrollin e brendshëm relevant për auditimin, për t’i hartuar
procedurat e auditimit që janë të përshtatshme në rrethanat, por jo me qëllim të shprehjes së
opinionit për efikasitet të kontrollit të brendshëm të Ndërmarrjes.



Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave të përdorura kontabël dhe arsyeshmërinë e
vlerësimeve të kontabilitetit dhe shpalosjet përkatëse të bëra nga menaxhmenti.
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Nxjerrim një përfundim nëse baza e vijimësisë së kontabilitetit është e përshtatshme për
përdorim nga menaxhmenti, bazuar në provat e siguruara të auditimit, nëse ekziston
pasiguria materiale në lidhje me ngjarje apo kushte që mund të hedhin dyshime të
rëndësishme në aftësinë e Ndërmarrjes, për të vazhduar sipas parimit të vijimësisë. Nëse
konkludojmë se ekziston një pasiguri materiale, nga ne kërkohet që të tërheqim vëmendjen
në raportin tonë të auditimit për shpalosjet përkatëse në Pasqyrat Financiare ose, nëse
zbulimet e tilla janë të papërshtatshme ta modifikojmë opinionin tonë. Përfundimet tona
bazohen në provat e auditimit të marra deri në datën e raportit tonë të auditimit. Sidoqoftë,
ngjarjet apo kushtet e ardhshme mund të bëjnë që Ndërmarrja të pushojë së vazhduari sipas
parimit të vijimësisë.



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

Ne komunikojmë me menaxhmentin e entitetit të audituar në lidhje me fushëveprimin, kohën e
planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, përfshirë ndonjë mangësi të
rëndësishme në kontrollin e brendshëm që ne e identifikojmë gjatë auditimit.
Ne, gjithashtu i ofrojmë menaxhmentit deklaratën 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 Ndërmarrjes së re Energjetike të Kosovës
Sh.a. për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2019, në përputhje me Ligjin për Auditorin e Përgjithshëm
dhe Zyrën Kombëtare të Auditimit si dhe Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të
Auditimit. Ekzaminimet e auditimit janë kryer për të na mundësuar dhënien e opinionit për
Pasqyrat Financiare Vjetore.
Lëndë të auditimit kanë qenë edhe efektiviteti i sistemit të kontrollit të brendshëm, si dhe
pajtueshmëria me kornizën ligjore dhe rregullative, por jo për qëllime të dhënies së opinionit.
Gjetjet dhe rekomandimet e përfshira në këtë pjesë kanë për qëllim përmirësimin e raportimit
financiar dhe evitimin e dobësive në sistemin e kontrollit të brendshëm. Megjithatë, çështjet e
ngritura në këtë raport nuk mund të konsiderohen si një pasqyrim i plotë i të gjitha dobësive që
ekzistojnë ose të gjitha përmirësimeve që mund të bëhen.
Zyra Kombëtare e Auditimit vlerëson bashkëpunimin e menaxhmentit dhe personelit të
Ndërmarrjes gjatë zhvillimit të procesit të auditimit.

2.1

Rekomandimet për opinionin

Rekomandimi A1

Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë një rishikim gjithëpërfshirës të parimit të
vijimësisë së ndërmarrjes duke u bashkërenduar me Qeverinë dhe investitorin
për të definuar çështjen se a do të vazhdoj projekti i ndërtimit të termocantralit
Kosova e Re. Në rast se hiqet dorë nga projekti i Ndërtimit të Termocentralit
Kosova e Re, bordi i drejtorëve në bashkëpunim me Qeverinë (aksionarin) duhet
të kenë vizion të qartë se si do të jetë e ardhmja e ndërmarrjes dhe mbi këtë bazë
të ndërtohen strategjia e ndërmarrjes përfshirë planin vetor dhe përgatitjen e
pasqyrave financiare vjetore për vitin 2020.
1

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen

1

Çështja A dhe rekomandimi A-nënkuptojnë çështjet dhe rekomandimet e reja;
Çështja B dhe rekomandimi B-nënkuptojnë çështjet dhe rekomandimet e përsëritura;
Çështja C dhe rekomandimi C-nënkuptojnë çështjet dhe rekomandimet pjesërisht të përsëritura.
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2.2

Gjetjet për çështjet e kontabilitetit dhe të pajtueshmërisë

Shpenzimet e Pagave
Shpenzimet e pagave për vitin 2019 ishin 88,725€. Numri i të punësuarve në fund të vitit përbëhej
nga kryeshefi ekzekutiv, një zyrtare financiare dhe një zyrtar administrativ. Shpenzimin e kategorisë
së pagave e dominojnë kompensimet për 5 anëtarët e bordit dhe kryeshefin ekzekutiv të
ndërmarrjes. Gjatë vitit 2019 ishin punësuar dy zyrtarët e kompanisë.
Çështja A2 – Përpilimi i kontratave të punës mbi referenca jo të duhura ligjore
Kriteri

Ligji nr. 06/L-111 për paga në sektorin publik ishte publikuar në gazetën zyrtare
me 01 mars 2019 i cili si dispozitë të hyrjes në fuqi kishte përcaktuar që “ky ligj
hyn në fuqi 9 (nëntë) muaj pas publikimit në gazetën zyrtare” që i bije me
01.12.2019. Ky ligj menjëherë u ankimua nga Avokati i Popullit në Gjykatën
Kushtetuese e cila me 19.12.2019 ka nxjerrë vendim për masë të përkohshme “Të
pezullojë menjëherë zbatimin ” e ligjit në fjalë deri me 30.03.2020 të cilin pastaj
e kishte vazhduar deri me 30.06.2020. Në këtë datë ligji ishte shpallur i
pavlefshëm në tërësinë e tij, me aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese nr. KO
219/19.

Gjetja

Kompania kontratat e punës për zyrtarin për financa dhe kontabilitet si dhe
zyrtarin për administratë dhe personel, të cilët ishin zgjedhur në bazë të
konkursit të datës 12.11.2019 dhe kishin nënshkruar kontratat me 29.11.2019, të
cilat i kishte hartuar duke u thirrur në referenca të ligjit të punës dhe ligjit të
pagave për sektorin publik. Meqenëse ligji i pagave për sektorin publik njëherë
ishte i pezulluar dhe pastaj ishte shfuqizuar, kontratat e punës të cilat thirren në
referencat e këtij ligji janë jovalide.
Përpilimi i kontratave të zyrtarëve ishte bërë në mungesë të resurseve
profesionale të ndërmarrjes dhe mungesës së njohurive ligjore me rastin e
përpilimit të kontratave të punës.
Mos definimi i qartë i referencave ligjore në përpilimin e kontatave të punës
ndikon që përgjegjësitë dhe relacionet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit të
mos jenë të përcaktuara qartë dhe mund të përcillen me shkelje eventuale të
procedurave.

Rekomandimi A2 Bordi i drejtorëve duhet të siguroj se kontratat e punës janë të definuara qartë në
referencat e ligjit të punës dhe akteve relevante në fuqi, dhe të bëhen korigjimet
e nevojshme në kontratat aktuale për të qenë plotësisht valide.
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:
Çështja A3 - Korrigjimet e shënimeve shpjeguese dhe disa zërave në pasqyra financiare
Veprimi i kërkuar Versioni i parë i pasqyrave financiare na u është dorëzuar më datë 18.07.2020,
kur ne filluam auditimin. Si rezultat i analizave tona preliminare janë konstatuar
disa gabime të cilat ishin të mundshme dhe kishin nevojë të korrigjoheshin. Më
saktësisht nuk ishin prezantuar kërkesat ndaj aksionarit në aktiven e pasqyrës
së pozicionit financiar, e poashtu për të njëjtën shumë nuk ishte prezantuar as
kapitali aksionar në pjesën e ekuitetit. Në pasqyrën e të ardhurave
gjithëpërfshirëse të hyrat ishin klasifikuar si të hyra nga aktivitetet komerciale
përderisa të njëjtat ishin të hyra të dedikuara -subvencione të dhëna nga
aksionari të cilat ishin të kushtëzuara për mbulimin e shpenzimeve operacionale
të ndërmarrjes. Edhe tek pasqyra e ndryshimeve në ekuitet mungonin shumat
e kapitalit aksionar që rrjedhimisht e bënte të pasaktë këtë pasqyrë. Po ashtu në
pjesën e shënimeve shpjeguese-shpaloje kishte mungesë të informacioneve
analitike për shumat e prezantuara. Për më tepër, në këtë version të pasqyrave
financiare menxhmenti nuk kishte ofruar shpjegime për ngjarjet pas periudhës
raportuese të cilat ishin domethënëse për ndërmarrjen.
Rezultati

Bordi i Drejtorëve në bashkëpunim me Menaxhmentin dhe Zyrtarin Kryesor
Financiar kanë adresuar këto çështje, duke korrigjuar zërat të cilët nuk ishin
prezantuar saktë në pakon e pasqyrave financiare si dhe duke ofruar shpalosje
të detajuara për ngjarjet pas periudhës raportuese. Më datë 23.07.2020 kemi
pranuar versionin final të pasqyrave financiare të korrigjuar për zërat dhe
shënimet shpjeguese të cilët nuk ishin prezantuar saktë në versionin e parë.
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Shtojca I: Letër Konfirmimi
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Shtojca II: Përmbledhje e rekomandimeve të vitit 2019
Ndërmarrja e re energjetike e Kosovës, është ndërmarrje e re e themeluar në fund të vitit 2018, e cila
ka filluar të operoj në vitin 2019. Meqenëse është ndërmarrje e re nuk ka qenë subjekt i përgatitjes
së PFV-ve dhe as i auditimit më herët.

Tabela 1 Rekomandimet e dhëna për vitin 2019
Nr. Fusha e
auditimit

Rekomandimet e vitit 2019

1

Baza për
opinion

Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë një rishikim gjithëpërfshirës të parimit të
vijimsisë së ndërmarrjes duke u bashkërenduar me Qeverinë dhe investitorin
për të definuar çështjen se a do të vazhdoj projekti i ndërtimit të
termocantralit Kosova e Re. Në rast se hiqet dorë nga projekti i Ndërtimit të
Termocentralit Kosova e Re, bordi i drejtorëve në bashkëpunim me Qeverinë
(aksionarin) duhet të kenë vizion të qartë se si do të jetë e ardhmja e
ndërmarrjes dhe mbi këtë bazë të ndërtohen strategjia e ndërmarrjes
përfshirë planin vetor dhe përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore për vitin
2020.

2

Shpenzimet e Bordi i drejtorëve duhet të siguroj se kontratat e punës janë të definuara qartë
në referencat e ligjit të punës dhe akteve relevante në fuqi, dhe të bëhen
pagave
korrigjimet e nevojshme në kontratat aktuale për të qenë plotësisht valide.
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Shtojca III: Pasqyrat Financiare Vjetore të Audituara
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