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1 RAPORTI I AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM 

Për:  Ministrin e Ekonomisë dhe Ambientit z. Blerim Kuçi 

    Bordin e Drejtorëve të Posta e Kosovës sh.a., z. Mentor Arifaj 

    U.D. Kryeshefin Ekzekutiv – znj. Vjollca Shala - Mulaj 

   U.D. Zyrtarin Kryesor të Financave dhe Thesarit – z. Fadil Brestovci Govori 

   Adresa: Rruga 28 Nëntori , 4, Prishtinë 

1.1 Opinioni i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Posta e 

Kosovës sh.a. 

Ne kemi kryer auditimin e Pasqyrave Financiare Vjetore (PFV) të kompanisë Posta e Kosovës sh.a., 

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 Posta e Kosovës sh.a., deri me 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 dhe rregulloret financiare të aplikueshme për ndërmarrjet publike.  

Baza për opinion të kundërt 

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 Ndërmarrja 

Publike Posta e Kosovës sh.a. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme 

dhe të duhura për sigurimin e bazës për opinion. 

1. Sipas SNK 16 – Aktivet afatgjata materiale, nëse njësia ekonomike zgjedh modelin e 

rivlerësimit atëherë, rivlerësimet do të bëhen në mënyrë të rregullt të mjaftueshme që të 
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sigurohet se vlera kontabël (neto) e aktivit nuk ndryshon materialisht nga ajo që do të 

përcaktohej nëse do të përdorej vlera e drejtë në fund të periudhës raportuese. 

Kompania ka një numër të konsiderueshëm të pronave të paluajtshme (në regjistrin e 

pasurisë 31.12.2019, ka 128 ndërtesa dhe një tokë) të cilat i mban në libra kontabël sipas 

modelit të rivlerësimit dhe procesin e vlerësimit të këtyre aseteve  për herë të fundit e kishte 

realizuar në vitin 2005. Çështja e rivlerësimit të aseteve, është trajtuar edhe në raportin e 

auditimit financiar për vitin 2018 dhe si rezultat i kësaj, më 20 korrik 2020, Kompania ka 

nënshkruar kontratën me një Operator Ekonomik për vlerësimin e aseteve.  

Efekti i mos kryerjes së rivlerësimit të aseteve që janë në përdorim, është që vlera kontabël 

neto e tyre në datën e ndërtimit të pasqyrave financiare, nuk përafrohet me vlerën e drejtë 

të tyre në atë datë. 

2. Sipas Kuadrit Konceptual të raportimit financiar, paragrafi 4.3, aktivi është një burim 

ekonomik aktual që kontrollohet nga një njësi ekonomike si rezultat i ngjarjeve të shkuara. 

Një burim ekonomik është një e drejtë që ka mundësi të prodhojë përfitime ekonomike.  

Sipas Marrëveshjes së vitit 2012, për transferimin e aseteve të paluajtshme nga kompania 

amë “Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës sh.a” në pronësi të Postës së Kosovës sh.a , 

janë transferuar gjithsej 145 prona të paluajtshme të cilat kishin titullar të ndryshëm. Mirëpo, 

deri në fund të vitit 2019, bazuar në evidencat tona të auditimit (fletat poseduese dhe/ose 

certifikatat e pronësisë), ekzistojnë 22 parcela me sipërfaqe totale prej 466 ari (4.66 hektar), 

që Posta e Kosovës sh.a. është pronar dhe asnjëra nga këto parcela ende nuk është e 

regjistruar në Regjistrin e Pasurisë të Kompanisë. Poashtu, ekziston edhe një zyrë postare1 e 

pa regjistruar në Regjistrin e Pasurisë, e cila është identifikuar nga komisioni për 

inventarizim e që ishte edhe në listën e marrëveshjes për transferimin e aseteve të 

paluajtshme. Për të gjitha pronat e paluajtshme të lartcekura, Posta e Kosovës sh.a., ka qasje 

dhe ushtron kontrollin mbi to. 

Pronat e paluajtshme të paregjistruara në Regjistrin e Pasurisë kanë ndikim material në 

nënvlerësimin e vlerës së pasurisë në PFV, marr parasysh lokacionin e parcelave si 2.5 hektar 

në zonën industriale në Fushë Kosovë, 23.08 ari në Prishtine, 5.95 ari në Prizren, 19.7 ari në 

Skenderaj etj. 

                                                      
1 Zyra Postare në fshatin Magurë 
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- Prona e paluajtshme në zonën industriale në Fushë Kosovë, pjesa prej 1.33 ha nga 2.5 

ha, ka qenë e uzurpuar që nga viti 2010 dhe pas nëntë viteve të proceseve gjyqësore 

deri në tetor 2019 kur është liruar në procedurë përmbarimore. Kjo pronë nuk ishte 

prezantuar në listën e pronave të uzurpuara tek auditorët jashtëm në vitin e kaluar dhe 

nuk ishte shpalosur në Pasqyrat Financiare. Kompania nuk ka ndërmarr ndonjë veprim 

për kompensim të demit për pronën e uzurpuar për më shumë se 9 vite. Sipas zyrtarëve 

të Kompanisë, kjo lëndë/ rast pronësor ishte e trashëguar në proces gjyqësor në 

Gjykatën Themelore në Prishtinë, ku padia bazë e ish menaxhmentit të PTK-së, nuk 

kishte përfshirë kompensimi i dëmit por vetëm lirimi i pronës. 

- Ndërsa, prona prej 23.08ari në Lakërishtë, Prishtinë, që nga viti 2018 është bërë e 

pashfrytëzueshme për Kompaninë pasi që sipas vendimit të Komunës së Prishtinës kjo 

parcelë shtrihet në planin rregullues ‘Lakërishtë’ në të cilën është paraparë destinimi: 

Objekte banimi kolektiv me dyqane në përdhese dhe administratë. Njëkohësisht nëpër 

parcelën në fjalë është paraparë një rrugë për këtë lagje. Komuna e Prishtinës kishte 

dhënë leje ndërtimore për banim kolektiv pa u konsultuar me Posten e Kosovës sh.a. 

duke u dëmtuar kështu ndërmarrja publike në pamundësinë e shfrytëzimit të kësaj 

parcele. Meqenëse i është pamundësuar shfrytëzimi i parcelës, Posta e Kosovës me 

21.02.2020 ka bërë kërkesë për shpronësim në Komunën e Prishtinës. Përveç kësaj, 

Posta e Kosovës në vitin 2020, ka ndërmarrë mjetin juridik në Gjykatën Themelore në 

Prishtinë me bazën lirim prone dhe kompensim dëmi. 

Për më tepër, regjistri i pasurisë ishte mbivlerësuar për 37,604€ sa është vlera neto në libra 

për tre objekte të  cilat nuk ekzistojnë më (janë rrënuar/dëmtuar). Ky informacion është 

marrë nga Raporti i komisionit të inventarizimit dhe dokumentacionit mbështetës të zyrës 

ligjore. 

 

Mos prezantimi i plotë dhe i saktë i pasurive ka ndodhur si shkak i mos harmonizimit të 

Regjistrit të pasurive me Raportin e Inventarizimit dhe  me përditësimet ne Listën e Pronave 

te paluajtshme të Zyrës Ligjore. 

 

3. Sipas SNK16 – Aktivet afatgjata materiale, në paragrafin 62, theksohet se mund të përdoren 

disa metoda amortizimi për të shpërndarë shumën e amortizueshme të një aktivi mbi baza 

sistematike gjatë jetës së tij të dobishme. Këto metoda përfshijnë metodën lineare, metodën 

e zvogëlimit të tepricës dhe metodën e njësive të prodhimit. Amortizimi sipas metodës 

lineare sjell një ngarkesë konstante gjatë jetës së dobishme nëse vlera e mbetur e aktivit nuk 

ndryshon. 

Duke u bazuar në politikat e amortizimit të zbatuara nga Kompania, ne kemi kryer ri 

llogaritjen e amortizimit sipas grupeve dhe normave të amortizimit, për të cilat vijmë në 

përfundim se shpenzimet e amortizimit janë mbivlerësuar për 25,571€. Ky mbivlerësim i 

shpenzimeve të amortizimit ka ndikim në pasuritë neto, fitimin/humbjen dhe fitimet e 

mbajtura për të njëjtën shumë. 
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Mbivlerësimi i shpenzimeve të amortizimit, kishte ndodhur si shkak i mos zbatimit të saktë 

dhe me konsistencë të normave të përcaktuara të amortizimit konform validitetit 

(jetëgjatësisë) së licencave të softuerëve.  

4. Sipas SNRF 15 - Të Ardhurat nga kontratat me klientë, paragrafi 45, çmimi i transaksionit 

është shuma korresponduese për të cilën pret të ketë të drejtë një njësi ekonomike në këmbim 

të transferimit tek klienti, të mallrave apo shërbimeve të premtuara, duke përjashtuar 

shumat e mbledhura për llogari të palëve të treta (për shembull, taksat mbi shitjen). 

Përveç kësaj, shumat e mbledhura për llogari të palëve të treta si taksat e shitjes, taksat e 

mallrave, produkteve dhe shërbimeve, si dhe tatimi i vlerës së shtuar nuk janë përfitime 

ekonomike që hyjnë në njësinë ekonomike dhe nuk sjellin rritje të kapitalit neto. Për këtë 

arsye ato nuk përfshihen në të ardhurat. Bazuar në paragrafin 3, nenin 31 të Ligjit Nr. 05/L-

029 për Tatim në të Ardhura të Korporatave, personi i cili ka për obligim të mbajë tatimin në 

burim dhe të paguaj është personi i cili e bënë pagesën e qirasë, pra qiramarrësi. 

Kompania, në cilësinë e qiradhënësit kishte njohur të ardhurat nga qiraja duke përfshirë 

tatimin në burim, që sipas legjislacionit në fuqi aplikohet në shkallën 9% në shumën pasi të 

jetë zbritur vlera e TVSH-së. 

Një pasqyrim i tillë ka shkaktuar mbivlerësim të të ardhurave të vitit 2019 për 378,012€, 

ndërsa nënvlerësimi i të ardhurave është në shumën 1,494€. Rrjedhimisht  kjo ka ndikuar po 

ashtu që humbja e vitit financiar në pasqyrën të fitimit ose humbjes dhe e të ardhurave 

gjithëpërfshirëse për periudhën  të jetë nënvlerësuar për efektin neto 376,518€.   

Kjo ka ndodhur për shkak se zbatimi i SNRF 15 nuk është bërë në mënyrë adekuate. 

5. Sipas SNRF 15 - Të Ardhurat nga kontratat me klientët, pika B 36, njësia ekonomike njeh të 

ardhurat në madhësinë e ndonjë tarife ose komisioni për të cilën pret të ketë të drejtë në 

këmbim të ndihmës ndaj palës tjetër për të ofruar për mallrat apo shërbimet e specifikuara 

për tu dhënë nga pala tjetër. Tarifa ose komisioni i një njësie ekonomike mund të jetë shuma 

neto e shumës korresponduese që njësia ekonomike mban pasi i paguan palës tjetër shumën 

korresponduese të marrë në këmbim të mallrave apo shërbimeve që do të ofrohen nga ajo 

palë. 

Posta e Kosovës sh.a, ka aplikuar regjistrime të gabuara kontabël, në ç ‘rast e ardhura është 

njohur në totalin e qarkullimit/bruto në vend se e ardhura të njihet vetëm për komisionin e 

fituar. Pasqyrimi i tillë ka shkaktuar mbivlerësim të të ardhurave të vitit 2019 për 65,172€, 

mbivlerësim të Kostos së Mallit të Shitur në shumën 65,241€ dhe mbivlerësim të Llogarive 

të arkëtueshme për 1,991€. Kjo nuk ka ndikuar në humbjen e vitit financiar në pasqyrën e 

fitimit ose humbjes dhe e të ardhurave gjithëpërfshirëse për periudhën. 

6. Sipas udhëzimeve të SNK 37 - Aktivet e kushtëzuara nuk njihen në pasqyrat financiare, 

mirëpo për këto duhet të jepen informacione shpjeguese. 
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Bazuar në raportin e Auditorit të brendshëm të PK sh.a  Nr. 01-2888/15 të datës 18.12.2015, 

Raportit final të komisionit mbi kërkesat e hapura për shërbimet ndaj Western Union Nr. 

01-2645/15 dt. 23.11.2015 si dhe vendimit të Bordit të Drejtorëve të PK sh.a  01-130/2016 dt. 

18.01.2016 Posta e Kosovës me 03.02.2016 ka bërë kërkesë për hetime në Policinë e Kosovës, 

që sipas kësaj kërkese ekziston dyshimi i bazuar që zyrtar të caktuar të PK sh.a, me qëllim 

të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete, gjatë ushtrimit të detyrës 

zyrtare kanë përvetësuar shumën prej 76,151€. Aktualisht lënda është ende në procedim në 

gjykatë dhe ende nuk ka një vendim final. 

Kompania e kishte njohur këtë ngjarje në kontabilitet si llogari e arkëtueshme ndaj Pikës 

Postare nr.10 në vend që të njohë këto si aktive të kushtëzuara dhe të japë informacione 

shpjeguese për to.  

7. Llogaria “Tatimi i Vlerës së Shtuar (TVSH) e pagueshme” është llogari e detyrimeve. Me 

tepricën kreditore të kësaj llogarie, tregohet detyrimi i papaguar ndaj shtetit për TVSH-në. 

Në bilanc, ajo prezantohet në seksionin e detyrimeve afatshkurtra.  

Kompania kishte prezantuar në pasqyrën e pozicionit financiar detyrimet ndaj TVSH-së në 

shumën 520,003.95€. Bazuar në analizat tona për Deklaratat Tatimore, Gjendjen e 

përgjithshme të deklarimeve e transaksioneve tjera të tatimpaguesit si dhe letër konfirmimin 

e pranuar nga Administrata Tatimore e Kosovës (ATK), konfirmohet se, Kompania për këtë 

llogari tatimore, ka obligime në vlerë 554,154€. Diferenca prej 34,150€ e obligimit të 

prezantuar në pasqyrën e pozicionit financiar dhe gjendjes se obligimeve nga ATK,  paraqet 

shumën  e nënvlerësuar për detyrimet afatshkurtra në pasqyrat financiare. 

Kjo është shkaktuar si  rrjedhojë e mos harmonizimit të pozicionit të obligimeve në regjistrat 

kontabël, me gjendjen e deklarimeve dhe borxheve në ATK. 

8. 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.  

Kompania kishte hartuar pasqyrën e rrjedhës së parasë, mirëpo bazuar në çështjet e ngritura 

më sipër për zërat kontabël si: pasuritë, shpenzimet e zhvlerësimit/amortizimit, tatimet e 

pagueshme, humbjet e vitit, zëra këta që kanë ndikim (për shkak të mbivlerësimit apo 

nënvlerësimit të tyre) në rrjedhën e parasë nga aktivitetet operative, vijmë në përfundim se 

rrjedha e parasë nuk prezanton një informacion të saktë. 

9. Sipas SNK 1 – Paraqitja e pasqyrave financiare, një pako e pasqyrave financiare duhet të 

përmbajë edhe një pasqyrë të ndryshimeve në ekuitet ku përfshihet edhe fitimi ose humbja 

e periudhës.  

 

Kompania kishte hartuar këtë pasqyrë, mirëpo për shkak të çështjeve të ngritura në lidhje 

me njohjen e të hyrave dhe shpenzimet e zhvlerësimit/amortizimit që kanë ndikim në 
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rezultatin financiar në pasqyrën e të ardhurave, humbja e periudhës e bartur në këtë pasqyrë 

nuk është e saktë.  

10. Sipas SNK 1 – Paraqitja e pasqyrave financiare, shënimet shpjeguese janë një element i 

pandarë i pasqyrave financiare. Sipas përcaktimeve të bëra në këtë standard këto shënime 

të pasqyrave financiare duhet të: 

- Paraqesin informacion në lidhje me hipotezën e vijimësisë - kur menaxhmenti është i 

ndërgjegjshëm, në bërjen e vlerësimit për pasiguritë materiale të lidhura me ngjarjet 

ose kushtet të cilat mund të hedhin dyshime mbi aftësinë e njësisë ekonomike për të 

vazhduar sipas hipotezës së vijimësisë, për këto pasiguri duhet të jepen informacione 

shpjeguese. 

Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, kemi arritur në përfundim se zbatimi i 

bazës kontabël të vijimësisë është i përshtatshëm për rrethanat, por shpalosjet e 

Menaxhmentit, nuk përshkruajnë në mënyrë të mjaftueshme ngjarjet apo kushtet 

kryesore që janë identifikuar si rezultat i auditimit, vështirësitë e mëdha financiare në 

të cilat gjendet klienti kryesor i kompanisë, (rreth 45% e të hyrave vetëm nga ky klient) 

dhe Humbje operacionale të konsiderueshme dhe në vazhdimësi (për 7 vite me 

radhazi),  që mund të hedhin dyshime të rëndësishme mbi aftësinë e entitetit për të 

vazhduar në vijimësi; 

- Sipas SNK 10 – ngjarjet pas datës së periudhës së raportimit, paragrafi 8, një njësi 

ekonomike do të korrigjojë shumat e njohura në pasqyrat e saj financiare për të 

reflektuar ngjarje të korrigjueshme pas periudhës së raportimit, ndërsa sipas paragrafit 

18 është e rëndësishme për përdoruesit të dinë se kur janë autorizuar për publikim 

pasqyrat financiare, pasi pasqyrat nuk reflektojnë ngjarje pas kësaj date. 

Për shkak të natyrës së trafikut postar ndërkombëtar, pothuajse përgjatë gjithë vitit 

pasues/pas periudhës së raportimit, ndërmjet administratave postare ndërkombëtare 

kryhen harmonizime për ngjarje apo transaksione të vitit paraprak (në këtë rast vitit 

2019). Prandaj shumë transaksione pas datës së raportimit mbesin si të pa korrigjuara. 

Po ashtu, entiteti nuk ka aplikuar një datë specifike dhe uniforme të prerjes për 

korrigjimet pas datës së raportimit për të gjithë furnitorët/klientët e postës 

ndërkombëtare. Rrjedhimisht ekzistojnë diferenca të theksuara ndërmjet dokumenteve 

burimore për transaksionet e vitit 2019 dhe atyre të prezantuara në PF. Prandaj plotësia 

e transaksioneve të tilla nuk ishte e mundur të konfirmohet. 

Për më tepër, nuk janë bërë shpalosjet e duhura në shënimet shpjeguese lidhur me 

ngjarjet/transaksionet e vitit 2019 që nuk janë reflektuar në pasqyra financiare ; 

- Jepet informacion shpjegues për pasuritë dhe detyrimet kontigjente (eventualitetet), 

sipas SNK 37, përveç kur mundësia e një hyrje/daljeje burimesh që përfshinë përfitime 

ekonomike nuk ekziston më; 
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Kompania për ngjarjet të cilat i plotësojnë kushtet për trajtimin e tyre si detyrime 

kontingjente nuk ka dhënë informacione shpjeguese për to. Ato ngjarje ekonomike 

kanë të bëjnë me 109 lëndë gjyqësore në shumën 410,438€; 

Për më tepër, Kompania ka pretendime për 4,854,431€, nga kontestet civile, kontestet 

penale dhe përmbarimore të cilat do të duhej të trajtohen si pasuri kontingjente, mirëpo 

këto pasuri nuk janë shpalosur në shënimet shpjeguese.  

Përveç kësaj, nuk ishin shpalosur si pasuri kontigjente as pretendimet që ka Kompania 

për gjashtë banesa (në Prishtinë), të cilat janë të uzurpuara që nga viti 1999. Ndërmarrja 

Publike Banesore, si menaxhuese me banesat kolektive në Prishtinë, ka ushtruar padi 

ndaj të gjithë uzurpatorëve në objektin kolektiv në Dardani ku janë edhe gjashtë 

banesat e Postës së Kosovës të ndërtuara me buxhetin e ish PTTT-së, PTK-së para vitit 

1999. Ndërmarrja Publike Banesore e ka fituar lëndën për banesat e uzurpuara në 

shkallën e parë dhe tani lënda gjendet në Gjykatën e Apelit; 

- Japin informacione shpjeguese sipas kërkesës të SNK 20 – Kontabiliteti i Granteve 

Qeveritare. 

Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE) ka mbështetur projektin kapital të Postës së 

Kosovës për renovimin e rrjetit VPN me grant në vlerë prej 487,903€. Njëra nga metodat 

e paraqitjes së granteve në kontabilitet sipas SNK 20 Kontabiliteti i Granteve Qeveritare 

dhe Dhënia e Informacioneve Shpjeguese, paragrafi 26 njeh grantin si të ardhur të 

shtyrë e cila njihet. Në PF 2019, përkatësisht në shënimet shpjeguese është paraqitur 

vetëm vlera e mbetur (e pa zhvlerësuar) e grantit, e cila paraqitet si e ardhur e shtyrë, 

derisa nuk janë dhënë shënimet shpjeguese komplete sipas kërkesës së SNK 20, 

paragrafi 39. 

Shënimet e tilla shpjeguese janë të rëndësishme për lexuesin e pasqyrave financiare që 

të kuptojë që shuma e të ardhurave të paraqitura në pasqyrën të fitimit ose humbjes 

dhe e të ardhurave gjithëpërfshirëse për periudhën në vlerë prej 97,589.52 € kanë të 

bëjnë me zhvlerësimin e akumuluar të rrjetit VPN, dhe jo me të ardhurat nga aktiviteti 

afarist. 

Poashtu, nuk ishte shpalosur edhe  subvencionimi nga MZHE me mjete monetare vlerë 

prej 720,000 €. 

Kjo ka ndodhur për shkak se zbatimi i SNRF 20 nuk është bërë në mënyrë adekuate. 

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

Auditimit (SNISA). Përgjegjësitë tona në bazë të këtyre standardeve përshkruhen më tej në 

paragrafin 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 së ZKA-së, ZKA-ja është e 

pavarur nga Posta e Kosovës sh.a. Besojmë se provat e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme 

dhe të duhura 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), Ligjin nr. 04/L-087 për 

Ndërmarrjet Publike (me plotësime dhe ndryshime), dhe Ligjit 06/L-032 për Kontabilitet, Raportim 

Financiar dhe Auditim. 

Menaxhmenti është po ashtu përgjegjës për kryerjen e transaksioneve financiare në pajtim me 

kornizën e aplikueshme ligjore. 

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

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 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 Posta e Kosovës sh.a. 

 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 
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pasiguria materiale në lidhje me ngjarje apo kushte që mund të hedhin dyshime të 

rëndësishme në aftësinë e Posta e Kosovës sh.a., për të vazhduar sipas parimit të vijimësisë. 

Nëse konkludojmë se ekziston një pasiguri materiale, nga ne kërkohet që të tërheqim 

vëmendjen në raportin tonë të auditimit për shpalosjet përkatëse në Pasqyrat Financiare ose, 

nëse zbulimet e tilla janë të papërshtatshme ta modifikojmë opinionin tonë. Përfundimet 

tona bazohen në provat e auditimit të marra deri në datën e raportit tonë të auditimit. 

Sidoqoftë, ngjarjet apo kushtet e ardhshme mund të bëjnë që NP-ja të pushojë së vazhduari 

sipas parimit të vijimësisë. 

 Vlerësojmë prezantimin e përgjithshëm, strukturën dhe përmbajtjen e Pasqyrave Financiare, 

përfshirë edhe shpalosjet, për t’u siguruar se Pasqyrat Financiare paraqesin transaksionet 

dhe ngjarjet në mënyrë të drejtë dhe të saktë. 

Ne komunikojmë me menaxhmentin e entitetit të audituar në lidhje me fushëveprimin, kohën e 

planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, përfshirë ndonjë mangësi të 

rëndësishme në kontrollin e brendshëm që ne e identifikojmë gjatë auditimit. 

Ne, gjithashtu i ofrojmë menaxhmentit deklaratën 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 Posta e 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.  

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 

Ndërmarrjes publike Posta e Kosovës sh.a.,  gjatë zhvillimit të procesit të auditimit. 

2.1 Rekomandimet për opinionin 

Rekomandimi A1 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, një rishikim gjithëpërfshirës të regjistrit të pasurisë 

dhe të ndërmarrë veprime konkrete për  rivlerësimin e pasurive në përputhje me 

kërkesat e SNK 16. 

Rekomandimi A2 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë veprime korrigjuese në lidhje me 

ndryshimet e nevojshme në regjistrin e pasurisë sipas gjendjes faktike dhe ligjore 

të konstatuar dhe zbatimin e rregullt të harmonizimeve në mes të raporteve të 

komisionit për inventarizim, përditësimeve të kontesteve nga zyra ligjore me 

regjistrin e pasurisë në kontabilitet. 

Rekomandimi A3 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë veprime  korrigjuese lidhur me keq 

deklarimin e shpenzimeve të amortizimit për vitin 2019, dhe se një rishikim i  

përgjithshëm i regjistrit ndërmerret për të siguruar njohjen e saktë të 

shpenzimeve të amortizimit në përputhje me politikat e adoptuara të Kompanisë 

dhe kërkesat e SNK-ve. 

Rekomandimi A4 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se njohja e të ardhurave nga kontratat e qirave 

bëhet pa përfshirjen e tatimit në burim në mënyrë që të shmanget mbivlerësimi 

i të ardhurave nga qiratë. 
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Rekomandimi A5 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se të ardhurat nga komisionet të njihen vetëm për 

pjesën të cilën pritet ta arkëtojë Kompania nga kryerja e shërbimeve ndaj 

klientëve, në mënyrë që të mos mbivlerësohet vlera e të ardhurave të kompanisë.   

Rekomandimi A6 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se llogaritë e arkëtueshme njihen vetëm kur 

plotësohen kushtet për njohjen e tyre sipas standardeve të kontabilitetit, ndërsa 

në rastet kur mundësia e arkëtimit varet nga vendimet e gjykatës ato të njihen si 

aktive të kushtëzuara dhe të jepen shënime sqaruese për to. Më tutje, Bordi të 

sigurojë se janë bërë korrigjimet në vlerën e llogarive të arkëtueshme aktuale në 

mënyrë që PFV-të e vitit të 2020 të prezantojnë vlerën e saktë. 

Rekomandimi A7 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë ndërmarrë veprimet e nevojshme dhe 

dhënat kontabël janë harmonizuar me gjendjen e borxheve ndaj Administratës 

Tatimore për llogarinë tatimore të TVSH-së. 

Rekomandimi A8 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se gabimet e identifikuara në PFV-të tjera të cilat 

reflektojnë në Pasqyrën e Rrjedhës së Parasë të korrigjohen para përgatitjes së 

pasqyrave të vitit aktual në mënyrë që shifrat krahasuese në mes të viteve të jenë 

të sakta dhe të plota.  

Rekomandimi A9 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë bërë korrigjimet e gabimeve të 

identifikuara tek pasqyra e ndryshimeve në ekuitet, për të siguruar një pamje të 

drejtë dhe të vërtetë të tyre. 

Rekomandimi A10 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që shënimet shpjeguese 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  

Pasuritë jo qarkulluese  

Vlera neto e zërit financiar të pasurive jo qarkulluese e prezantuar në pasqyrën e pozicionit financiar 

ishte 9,592,683€. Ato kanë të bëjnë kryesisht me ndërtesat, tokë, automjetet, pajisjet dhe softuerët 

kompjuterik. Kemi testuar 108 mostra për teste substanciale të detajeve në vlerë 5,948,279 € si dhe 5 

mostra për teste të pajtueshmërisë. Përveç kësaj, kemi kryer Procedurat analitike substanciale për 

popullacionin në tërësi  sa i përket zhvlerësimit. 

 

11: Mos harmonizimi në mes të regjistrit të pasurisë dhe raportit të Komisionit për 

inventarizim 

Kriteri Neni 12 i Ligjit për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim (nr. 06/L-032) 

në mes tjerash kërkon që shoqëritë tregtare të verifikojnë të paktën një herë në 

vit, ekzistencën dhe vlerësimin e pasurive nëpërmjet procesit të inventarizimit 

dhe ky inventarizim duhet të barazohet me librat kontabël. 

Gjetja  Kompania nuk kishte bërë harmonizimin në mes të regjistrit të aseteve dhe 

raportit të komisionit për inventarizim.  

Kjo kishte ndodhur për shkak të mungesës së dokumentacionit bazë për asetet 

që janë identifikuar nga komisioni i inventarizimit. 

Ndikimi  Mos harmonizimi i gjendjes faktike të pasurisë me regjistrat kontabël ndikon në 

prezantim dhe shpalosje jo të saktë të pasurisë në pasqyrat financiare. 

Rekomandimi A11 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë veprimet korrigjuese në lidhje me 

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

konstatuar dhe përmes zbatimit të harmonizimeve periodike në mes të 

raporteve të komisioneve për inventarizim dhe vlerësim me regjistrin e pasurisë. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 
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Çështja B1: Pronësia e pa definuar e pasurive 

Kriteri Sipas Standardeve Ndërkombëtare IPSAS dhe Kornizës Konceptuale ”Par.5 

BC5.10 pronësia ligjore e një pasurie si një qasje në shërbime potenciale ose në 

përfitime ekonomike të një pasurie është një tregues i kontrollit. Megjithatë, të 

drejtat për shërbime potenciale ose aftësia për të gjeneruar përfitime ekonomike 

mund të ekzistojë pa pronësinë ligjore të pasurisë nëpërmjet mbajtjes dhe 

përdorimit të pronës. 

Gjetja Sipas sistemit të kontabilitetit ERP dhe Raportit të Regjistrimit të Mjeteve 

Themelore dt. 31 dhjetor 2018, janë prezantuar gjithsej 128 ndërtesa dhe 1 tokë. 

Më tej, sipas dëshmive të ofruara nga zyrtarët e Kompanisë, pronat me status 

ligjor të konfirmuar mbi të cilat ndërmarrja ushtron të drejtat pronësore janë 

gjithsej nëntë, ndërsa nëntë tjera janë në shfrytëzim nga Kompania, ku në dy prej 

tyre Kompania ka të drejtën e shfrytëzimit të përhershëm sipas akt vendimeve 

të gjykatave. Për pjesën tjetër të pasurive/pronave statusi ligjor mbi pronësinë 

është i pa definuar. 

Sipas drejtorisë ligjore të Postës, kontestet pronësore në gjykata janë komplekse 

të cilat marrin kohë dhe Kompania nuk mund të ndikojë në dinamiken e 

proceseve gjyqësore. 

Ndikimi  Mungesa e pronësisë me status ligjor të konfirmuar për shumicën e pronave në 

ndërmarrje, krijon paqartësi pronësore dhe e rrit rrezikun që ndërmarrjes t`i 

pamundësohet ushtrimi i të drejtave pronësore mbi pronat që potencialisht janë 

të saj. 

Rekomandimi B1 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë ndërmarrë të gjitha veprimet e 

duhura/ligjore në mënyrë që të qartësohet statusi i pronave dhe të zgjidhen 

kontestet ligjore lidhur me këto pasuri. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 
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Llogaritë e Pagueshme 

Vlera e zërit financiar Llogaritë e pagueshme tregtare dhe tjera e prezantuar në pasqyrën e pozicionit 

financiar ishte 2,304,190€. Ato kanë të bëjnë kryesisht me obligimet që Kompania i ka ndaj 

furnitorëve me të cilët punon në aktivitetin e saj si dhe obligime të tjera. Kemi testuar 18 mostra për 

teste substanciale të detajeve në vlerë 1,926,286€ si dhe 5 mostra për teste të pajtueshmërisë. 

 

12: Përdorimi i mjeteve të inkasuara në mirëbesim jo në përputhje me kushtet e 

kontratës  

Kriteri Në vitin 2017, Posta e Kosovës sh.a., (Kryerësi i shërbimit) kishte lidhur kontratë 

shërbimi me IMF Iute Credit Kosova sh.a.,(Përfituesi i shërbimit)  me të cilën 

pajtohen që Posta e Kosovës sh.a., të kryej shërbimet e aplikimit për kredi, 

dhënies së kredisë dhe pranimin e pagesave të kësteve të kredive. Në  nenin 3 të 

kësaj kontrate, pika e, specifikohet se barazimet dhe deponimi i mjeteve të 

inkasuara nga ky shërbim realizohen nga Financat Qendrore të Postës së 

Kosovës sh.a., tri herë në muaj, me datën 11, 21,01 në xhirollogarinë e Përfituesit 

të Shërbimit.  

Gjetja  Kompania në muajin dhjetor 2019, kishte bërë një huazim të mjeteve në 

mirëbesim, pa pëlqimin e Iute Credit në vlerë prej 181,100€, të cilat mjete janë 

përdorur për nevojat e Kompanisë.  

Sipas zyrtarëve të kompanisë kjo ka ndodhur për shkak të gjendjes së 

vështirësuar financiare të kompanisë.  

Ndikimi  Përdorimi i mjeteve të inkasuara në mirëbesim për qëllime të Kompanisë është 

në kundërshtim me kushtet e kontratës të dakorduara mes palëve dhe rrit 

rrezikun e ekspozimit të Kompanisë ndaj ndëshkimeve gjyqësore si dhe 

shkëputje të kontratës me partnerët.  

Rekomandimi A12 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë veprimet korrigjuese në lidhje me 

barazimet financiare me partneret afarist, si dhe të forcoj kontrollin për 

eliminimin e rasteve të tilla duke minimizuar rrezikun e ekspozimit të 

Kompanisë ndaj proceseve gjyqësore/përmbarimore si shkak i mos respektimit 

të kushteve të kontratës.  

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 
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Të Hyrat 

Të hyrat e realizuara ishin në vlerë 12,134,699 €. Ato kanë të bëjnë me të hyrat nga shërbimet postare, 

të hyrat nga qiraja, të hyrat nga shërbimet jo bankare, të hyrat nga shërbimet tjera jo postare si dhe 

subvencionimi nga MZHE. Kemi testuar 176 mostra për teste substanciale të detajeve në vlerë 

3,197,801€ si dhe 7 mostra për teste të pajtueshmërisë. Përveç kësaj, kemi kryer procedurat analitike 

substanciale për të hyrat nga qiraja në vlerë prej  4,216,973€. 
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13: Ndërrim i destinimit të mjeteve të subvencionuara nga MZHE 

Kriteri Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE) ka subvencionuar Postën e Kosovës 

me mjete monetare vlerë prej 720,000€. Në bazë të Vendimit të MZHE-së nr. 01-

3057 obligohet NP “Posta e Kosovës” sh.a që këto mjete t’i shpenzojë për 

shlyerjen e obligimeve ndaj ATK-së, gjithashtu në bazë të shkresës së MZHE 

kërkohet zbatimi i vendimit të Ministrit si dhe  të hartohet një raport me dëshmi 

bankare mbi shfrytëzimin e mjeteve financiare sipas vendimit, dhe të njëjtin ta 

dërgoi në MZHE deri me dt. 25.01.2020. Këto mjete i ishin ndarë Postës së 

Kosovës në bazë të një shkrese paraprake nr. 02-2681/19 të datës 24.12.2019 në ç 

‘rast ZKF dhe KE kërkojnë përkrahje financiare për mbulimin e obligimeve 

tatimore ndaj ATK-së për të evituar bllokimin e llogarive bankare nga kjo e 

fundit. 

Gjetja  Mjetet financiare nuk janë shpenzuar dhe nuk janë prezantuar drejtë në 

kontabilitet në bazë të destinimit të përcaktuar nga vendimi i ministrisë së linjës 

MZHE. Këto hyrje të parasë së gatshme ishin prezantuar në kontabiliteti si 

subvencione nga SHUP (Shërbim Universal Postar) për të cilën kategori të 

subvencioneve “Posta e Kosovës” sh.a është e lirë në përcaktimin e destinimit të 

mjeteve. Mjetet e subvencionuara në vlerë prej 396,431€, janë shpenzuar për 

destinimin e përcaktuar, përkatësisht pagesa e obligimeve ndaj ATK-së ndërsa 

pjesa tjetër prej 323,569 € është shpenzuar për destinime tjera. Posta e Kosovës 

nuk ka hartuar dhe nuk ka dorëzuar në MZHE raportin e shpenzimit të mjeteve 

ashtu siç ishte kërkuar.   

Sipas shkesës së ZKF – së, dt. 27.12.2020 drejtuar ministrisë së linjës, mjeteve u 

është ndërruar destinimi si rezultat se vendimi për destinimin e mjeteve kishte 

arritur me vonesë në Kompani, mirëpo në bazë të dokumenteve të ofruara 

Kompania nuk ka arritur të dokumentojë se kjo ka ndodhur në mungesë të 

informacionit për destinimin e mjeteve.   

Ndikimi  Kompania nuk i kishte shpenzuar mjetet e subvencionuara sipas vendimit të 

aksionarit, përkatësisht MZHE dhe nuk është raportuar për shpenzimin tyre 

ashtu siç ishte kërkuar. 

Rekomandimi A13 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se mjetet e subvencionuara nga MZHE 

shpenzohen dhe prezantohen në përputhje me destinimin e përcaktuar. Po 

ashtu, Bordi të sigurojë se janë përgatitur raportet kthyese me kohë lidhur me 

mënyrën e shpenzimit të mjeteve siç kërkohet me vendim të aksionarit. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 
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Çështja B2:  Mungesa e rregulloreve për menaxhimin e të hyrave 

Kriteri Në  bazë të Statutit të Shoqërisë Aksionare “Posta e Kosovës” (Neni 7 paragrafi 2) 

përcakton që ndërmarrja duhet nxjerr rregulloret të cilat përmbajnë dispozita 

për administrimin dhe funksionimin e shoqërisë.  

Rregulloret miratohen ndryshohen ose revokohen nga Bordi i Drejtorëve, përveç 

nëse këto autorizime janë të rezervuara për aksionarin. 

Gjetja  Kompania karakterizohet me një shumëllojshmëri të të hyrave si dhe 

decentralizim të lartë të pikave shitëse që krijojnë të hyra. Përkundër kësaj, 

Kompania ende nuk ka hartuar procedura/rregullore të qarta dhe 

gjithëpërfshirëse për menaxhimin e të hyrave. Gjatë viti 2019 është miratuar 

Rregullorja Për Kontratat Dhe Shërbimet e Ofruara Për Konsumatorët  Nr. 01-2725/19 

në të cilën nuk janë përcaktuar mjaftueshëm proceduarat standarde të operimit, 

të tilla si pikat e kontrollit, harmonizimet periodike, mënyra dhe forma e 

raportimit etj. Kjo rregullore rregullon disa çështje sa i përket menaxhimit të 

kontratave me konsumatorët e mëdhenj, ndërsa ende nuk janë hartuar 

procedurat standarde të operimit për lloje të tjera të të hyrave.  

Kompania ende nuk kishte hartuar rregullore të tilla për të gjitha llojet e të 

hyrave që karakterizohen me procedura specifike edhe pse kjo ishte 

rekomandim i raportit të auditimit të vitit paraprak.   

Ndikimi  Në mungesë të procedurave të qarta për menaxhimin e të hyrave mund të 

shkaktohen gabime ose keqpërdorime eventuale. 

Rekomandimi B2 Bordi i Drejtorëve duhet të autorizojë hartimin e rregulloreve në fushën e të 

hyrave duke përcaktuar procedura dhe përgjegjësi të qarta për menaxhimin e 

secilit lloj të të hyrave. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 

 

 

 

 

 

 



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

 

19 

Shpenzimet e Pagave  

Shpenzimet e pagave ishin 9,120,891€. Më 31 dhjetor 2019, Kompania ka pasur gjithsej 1,012 të 

punësuar (në vitin 2018: 1,022 të punësuar). Gjatë vitit ishin punësuar tre punonjës të rinj. Kemi 

testuar 100 mostra për teste substanciale në vlerë 77,140€ si dhe 31 mostra për teste të 

pajtueshmërisë. 

 

Çështja B3- Nënvlerësimi i obligimeve në PFV për tatimin në paga   

Kriteri Llogaria “Tatimi në paga i pagueshëm” është llogari e detyrimeve. Me tepricën 

kreditore të kësaj llogarie, tregohet detyrimi i papaguar ndaj autoritetit tatimor 

për tatimin e mbajtur në burim për pagat e paguara ndaj punëtorëve të 

kompanisë. Në bilanc, ajo prezantohet në seksionin e detyrimeve afatshkurtra. 

Gjetja  Kompania kishte prezantuar në pasqyrën e pozicionit financiar detyrimet ndaj 

tatimit të mbajtur në burim për paga  në vlerë 283,145.30€. Bazuar në analizat 

tona për Deklaratat Tatimore, Gjendjen e përgjithshme të deklarimeve e 

transaksioneve tjera të tatimpaguesit si dhe letër konfirmimin e pranuar nga 

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK), konfirmohet se, Kompania për këtë 

llogari tatimore, ka obligime në vlerë 283,812.25€. Diferenca prej 666€  e obligimit 

të prezantuar në pasqyrën e pozicionit financiar dhe detyrimit të konfirmuar nga 

ATK, paraqet shumën  e nënvlerësuar për detyrimet afatshkurtra në PFV. 

Kjo është shkaktuar si rrjedhojë e mos harmonizimit të pozicionit të obligimeve 

në regjistrat kontabël, me gjendjen e deklarimeve dhe borxheve në ATK. 

Ndikimi  Mos prezantimi i saktë i zërit financiar për obligimet ndaj tatimit të mbajtur në 

burim për pagat  reflekton me  pasqyrim të gjendjes jo reale të pozicionit 

financiar të kompanisë. Poashtu rrit rrezikun  e ndëshkimeve nga autoriteti 

tatimor si pasojë e mos mbajtjes së saktë të  shënimeve në regjistrat kontabël për 

llogaritë tatimore. 

Rekomandimi B3 Bordi i Drejtorëve të sigurojë se janë ndërmarrë veprimet e nevojshme që të 

dhënat kontabël janë harmonizuar me gjendjen e borxheve ndaj Administratës 

Tatimore për llogarinë tatimore të tatimit në paga. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 
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14: Mungesa e evidencave për vijueshmëri në punë 

Kriteri Punonjësit e Kompanisë, sipas Vendimit Nr. 01-327/17 – Përpilimi i orëve të 

punës, janë të obliguar që të bëjnë evidentimin mbi prezencën në punë për çdo 

ditë pune në fillim të orarit dhe pas mbarimit të tij, duke dhënë nënshkrimin dhe 

orën e saktë. 

Gjetja  Testet tona tregojnë se, tetë (8)  zyrtarë që punojnë në zyrën postare në Mitrovicë, 

prej muajit janar deri me 30 shtator 2019 ishin nënshkruar vetëm në fillim të 

orarit të punës por jo edhe në përfundim të orarit. Nuk janë ofruar dëshmi që 

konfirmojnë prezencën e tyre deri në përfundim të orarit të punës. Të njëjtit të 

punësuar kanë filluar të nënshkruhen rregullisht në muajin tetor, nëntor dhe 

dhjetor 2019. 

Përveç kësaj, 11  drejtor departamentesh dhe zyrtar të lartë, punonjës në zyrën 

qendrore të Kompanisë, nuk ishin nënshkruar rregullisht në listat e 

vijueshmërisë në punë ose kanë nënshkruar vetëm në fillim të orarit të punës 

por jo edhe në përfundim të tij ose nuk janë nënshkruar fare. 

Ndikimi  Pagesa e punonjësve në mungesë të dëshmive për vijueshmërinë/prezencën në 

punë, nuk është në pajtueshmëri me rregullat e brendshme dhe rrisin rrezikun e 

mungesës së angazhimit për kryerjen e detyrave duke ndikuar kështu në mos 

arritjen e objektivave të Kompanisë. 

Rekomandimi A14 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se pagat paguhen për orët e realizuara të punës 

dhe se vijueshmëria e rregullt në punë monitorohet vazhdimisht, si dhe 

ndërmerren veprimet e nevojshme për rastet e mos respektimit të rregullave 

ashtu siç parashihet me aktet nënligjore.  

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 
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15: Punësim i punonjësve pa plotësim të kritereve të konkursit dhe rregullores së 

brendshme 

Kriteri Me rregullore për sistematizimin e vendeve të punës për pozitën “Administrator 

në Përkrahjen e Rrjetit, Sigurisë dhe Zhvillimit të Operacioneve” si dhe me 

konkursin e hapur për këtë pozitë kërkohet përvoja e punës mbi tre vite në punë 

të administruesit të rrjeteve të komunikimit dhe zhvillimit të aplikacioneve. 

Gjetja  Punonjësi i punësuar në pozitën e punës “Administrator në Përkrahjen e Rrjetit, 

Sigurisë dhe Zhvillimit të Operacioneve”, në momentin e aplikimit për punë 

(janar 2019), nuk e kishte përvojën e kërkuar (mbi tre vite) siç kërkohej me 

konkurs dhe me rregullore të brendshme. Për më tepër, dëshmia e përvojës nuk 

ishte në dosjen e tij. Një dëshmi e tillë e ofruar për ekipin e auditimit, ishte e 

tetorit 2019. 

Kjo ka ndodh si pasojë e mos analizimit të saktë të dokumentacionit nga 

komisioni i vlerësimit. 

Ndikimi Punësimi i stafit pa plotësuar kriteret e kërkuara në konkurs dhe me rregullore 

të brendshme përveç që mund të dëmtoj aplikuesit tjerë rrit rrezikun që 

kompania të rekrutoj staf jo adekuat për pozitën që ka shpallur. 

Rekomandimi A15 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që komisionet e vlerësimeve kryejnë detyrën e 

tyre me kompetencë të plotë dhe profesionalizëm gjatë analizimit të 

aplikacioneve dhe dëshmive në proceset e rekrutimit. Për më tepër, të sigurohet 

se rekrutohet stafi që i plotëson kriteret e përcaktuara me konkurs dhe rregullore 

të brendshme, ndërsa në rastet kur mungojnë kandidatët e kualifikuar të 

anulohet konkursi.  

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 
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16: Aplikimi i gradës së ndryshme për pozitë të njëjtë 

Kriteri Me Skemën Regjionale Nr.01-2212/16 për secilën Postë regjionale, për pozitën e 

punës Menaxher të regjioneve grada e përcaktuar është 12. Përveç kësaj, edhe 

ligji i punës Nr.03/L-212, neni 55, kërkon që punëdhënësi t’i paguajë punonjësit 

kompensimin e njëjtë për punën e vlerës së njëjtë. 

Gjetja  Testet tona tregojnë që për pozitën e punës “Menaxher Regjional i Regjionit të 

Prishtinës”, punonjësi paguhet me gradën 14, ndërsa gjashtë Menaxherët 

Regjional të tjerë paguhen me gradën 12. 

Një ndryshim i gradës për këtë pozitë ka rrjedhë pas ankesës së të punësuarit 

për rritje të gradës, ankesë që është miratuar nga Bordi i Drejtorëve, edhe pse kjo 

ishte në kundërshtim me lartësinë e gradave sipas skemës regjionale të miratuar 

më parë nga vet ata. 

Ndikimi  Pagesa e punonjësve me grada të ndryshme për pozita të njëjta rrit rrezikun e 

demotivimit tek punonjësit e tjerë të cilët mund te ankohen ose bëjnë padi për 

mos trajtim të barabartë në punë. 

Rekomandimi A16 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që punonjësit për pozitat e njëjta paguhen me 

paga të njëjta në përputhje me lartësinë e gradave sipas skemës regjionale. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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Shpenzimet operative dhe shpenzimet tjera  

Shpenzimet operative dhe shpenzimet tjera janë realizuar në shumën 1,182,392€. Ato kanë të bëjnë 

me shpenzimet për shërbimet publike, mirëmbajtjes, udhëtimit, shpenzimet e naftës, qirasë, dhe 

shpenzime të zyrës/administrative. Kemi testuar 35 mostra për teste substanciale në shumën 

193,750€, si dhe 19 mostra  për teste të pajtueshmërisë (duke përfshirë 13 aktivitete të prokurimit 

dhe 6 mostra nga blerjet direkte). 
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17:  Mangësi në përgatitjen e Planit Përfundimtar Vjetor të Prokurimit dhe mos 

publikimi i planit në faqen zyrtare të Kompanisë 

Kriteri Ligji i Prokurimit Publik kërkon që plani përfundimtar i prokurimit në rastin e 

kontratave të ardhshme për furnizim/ shërbime/ punë të përmbaj të dhëna si 

vlerën e përgjithshme të llogaritur sipas lëmisë së secilit produkt, secilit shërbim 

dhe karakteristikat thelbësore të çdo kontrate pune, të cilat autoriteti 

kontraktues planifikon që t’i prokurojë. Njëkohësisht Rregullat dhe udhëzuesi 

operativ për prokurimin publik, theksojnë se brenda 15 ditëve pas shpalljes së 

miratimit të buxhetit për vitin fiskal, secili autoritet kontraktues, i cili është 

autoritet publik ose ndërmarrje publike, do të përgatisë, do të publikoj në 

uebfaqen e Autoritetit përkatës Kontraktues dhe do të dorëzoj në Agjencinë 

Qendrore të Prokurimit Planifikimin Final të Prokurimit.  

Gjetja  Kompania kishe hartuar “Planin Përfundimtar Vjetor të Prokurimit” të 

përgjithësuar, i cili nuk ishte i detajuar për secilin produkt, shërbim apo punë që 

kishte synim të prokurojë gjatë vitit fiskal. Përveç kësaj, plani nuk përmbante 

detaje rreth njësive matëse, sasisë së përafërt vjetore dhe çmimeve për njësi, të 

produkteve/shërbimeve/punëve të planifikuara.  

Kjo situatë është reflektuar si rrjedhojë e mos koordinimit në mes të Drejtorisë 

së Prokurimit dhe Njësive Kërkuese, gjatë procesit të përgatitjes së Planit. 

Përveç kësaj, Kompania nuk kishte publikuar planifikimin final të prokurimit në 

ueb faqen zyrtare të saj. Sipas sqarimeve të zyrtarit kryesor të prokurimit, kjo ka 

ndodhur si vazhdimësi e praktikave nga vitet e mëparshme për mos publikim 

të planit, si dhe për shkak të mos koordinimit me stafin e IT-së. 

Ndikimi  Plani i përgjithësuar i prokurimit krijon mundësi që gjatë zhvillimit të 

procedurave të prokurimit të përfshihen produkte/shërbime/punë të 

panevojshme të cilat nuk ndërlidhen me realizimin e objektivave të Kompanisë 

përmes kontratave specifike, kosto shtesë për kryerjen e aktiviteteve të 

prokurimit dhe ndikon në mos arritjen e vlerës së synuar për paranë. Gjithashtu, 

mos publikimi i planifikimit final të prokurimit zbehë transparencën ndaj 

publikut dhe përfituesve potencial rreth aktiviteteve zhvillimore të Kompanisë. 

Rekomandimi A17 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se drejtoria e prokurimit dhe njësitë kërkuese, 

koordinohen gjatë hartimit të “Planit Përfundimtar Vjetor të Prokurimit”, duke 

mundësuar përgatitjen e një plani të detajuar dhe duke eliminuar  çfarëdo nevoje 

për prokurime jashtë planit. Poashtu, të sigurojë se planifikimi final i prokurimit, 

publikohet në ueb faqen zyrtare të Kompanisë, duke promovuar në këtë formë 

transparencë për aktivitetet zhvillimore të Kompanisë. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 
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18:   Mos plotësimi i dokumentit Identifikimi Financiar Bankar nga ana e  

Operatorëve Ekonomik 

Kriteri Dokumenti  Identifikimi Financiar në pjesën V të kontratës, kërkon që Ofruesi i 

Shërbimeve, të plotësojë të dhënat për llogarinë bankare në të cilën do të bëhen 

pagesat sipas faturës. I njëjti formular që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, 

duhet të përdoret për t’i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare. 

Gjetja  Me testet tona është konfirmuar se, në katër kontrata, Operatori Ekonomik fitues 

nuk kishte plotësuar dokumentin për Identifikimin Financiar Bankar, dokument 

ky i cili do duhej të përmbante shënimet e detajuara rreth xhirollogarisë së tyre 

bankare, ku do të transferoheshin mjetet nga Kompania me rastin e pranimit të 

punëve/furnizimeve.  

Kjo kishte ndodhur si rrjedhojë e mos kërkesës nga Drejtoria e Prokurimit, për 

plotësim të dokumentit nga Operatorët Ekonomik fitues. 

Ndikimi  Mungesa e dokumentit të Identifikimit Financiar Bankar me shënimet bankare 

të validuara nga Operatorët Ekonomik dhe Bankat e tyre përfaqësuese, krijon 

parakushte për gabime gjatë transferit të pagesave tek Operatorët Ekonomik. 

Rekomandimi A18 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se Drejtoria e Prokurimit, me rastin e nënshkrimit 

të kontratave merr masat e nevojshme që dokumenti i Identifikimit Financiar 

Bankar i plotësuar nga Operatorët Ekonomik me shënimet e llogarive të tyre 

bankare, i bashkëngjitet kontratës, duke siguruar në këtë formë që transferet e 

pagesave për shërbimet e pranuara bëhen në llogari bankare të autorizuara. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 
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19:  Mos përmbushja e kërkesës për sigurimin e tenderit nga operatori ekonomik 

fitues 

Kriteri Sipas Ligjit për Prokurimin Publik, neni 57, nëse autoriteti kontraktues vendos 

një kërkesë për sigurimin e tenderit, kërkesa e tillë do të aplikohet për të gjithë 

tenderuesit. Autoriteti kontraktues do të refuzojë dhe nuk do të vlerësojë një 

tender të pranuar nga një tenderues që nuk e ka përmbushur kushtin e 

depozitimit të sigurisë së tenderit.  

Gjetja  Për aktivitetin e prokurimit “Servisimi dhe riparimi i motoçikletave dhe 

biçikletave ekologjike të Postës së Kosovës Sh.A”, sigurimi i tenderit i dorëzuar 

nga Operatori Ekonomik fitues, nuk ishte në përputhje me shënimet e 

kompanisë së tij – emërtimin e biznesit. Në këtë rast, sigurimi i tenderit ishte 

lëshuar në emër të një biznesi tjetër.  

Kjo situatë kishte ndodhur si shkak i lëshimeve nga ana e Komisionit vlerësues 

për mos identifikim të situatës gjatë procesit të vlerësimit të tenderit. 

Ndikimi  Në situata të tilla, në rast të tërheqjes së operatorit ekonomik nga procesi i 

tenderimit aktiviteti i prokurimit rezulton me anulim, dhe rrjedhimisht 

pamundësohet konfiskimi i vlerës së sigurisë së tenderit nga ana e  kompanisë. 

Rekomandimi A19 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që komisionet vlerësuese të tenderëve i 

respektojnë kërkesat e parashtruara në njoftimin për kontratë dhe dosjen e 

tenderit, si dhe kërkesat ligjore të prokurimit, duke siguruar që dokumentacioni 

i sigurimit të tenderit të dorëzuar nga operatori ekonomik fitues është në 

pajtueshmëri me shënimet e biznesit të tij, duke evituar në këtë formë 

shpërblimin e operatorit të papërgjegjshëm. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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20:  Raste të faturave të shpenzimeve të paprotokoluara 

Kriteri Udhëzimi për Kontabilitet dhe Financa nr.01-3296/14 i hartuar nga Kompania, 

specifikon që faturat e furnitorëve pranohen në ndërmarrje përmes librit të 

postës te Zyrtari i Protokollit, i cili pastaj përmes librit të dorëzimit e dorëzon në 

Drejtorinë e Financave dhe Thesarit, te bartësit e projekteve dhe zyrtarët 

kompetent, të cilët pas verifikimit të faturës i dorëzojnë në Departamentin e 

Kontabilitetit për regjistrim. 

Gjetja  Testet tona të kryera për shpenzimet tregojnë se në katër raste faturat e 

shpenzimeve të cilat i përkasin kategorisë së shpenzimeve të ndryshme si: 

shpenzime të internetit dhe telefonisë fikse, shpenzimet për pagesë vjetore ndaj 

ARKEP, shpenzimet e tatimit në pronë dhe shpenzime për dreka zyrtare nuk 

ishin protokoluar. 

Kjo kishte ndodhur si shkak  i neglizhencës nga ana e zyrtarëve përgjegjës të 

Drejtorisë së Financave dhe Kontabilitetit. 

Ndikimi  Mos protokollimi i faturave krijon  parakushte për pagesa fiktive, dyfishim të 

pagesave apo edhe me vonesa në pagesën e obligimeve, të cilat reflektojnë me 

ekspozim ndaj ndëshkimeve. 

Rekomandimi A20 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të gjitha faturat e pranuara nga furnitorët të 

pranohen  nëpërmjet zyrës së protokollit para se të dorëzohen në kontabilitet për 

regjistrim. 

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohen 
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21:  Mos respektimi i afatit kohor për fillimin e vlerësimit të tenderëve 

Kriteri Rregullat dhe Udhëzuesi Operativ për Prokurimin Publik, neni 41, specifikon që 

procesi i vlerësimit të tenderëve do të fillojë menjëherë pas përfundimit të 

procesit të hapjes së tenderëve dhe jo më vonë se pesë ditë pas përfundimit të 

procesit të hapjes së tenderëve.  

Gjetja  Me rastin e trajtimit të aktiviteteve të prokurimit, në katër2 procedura të testuara 

kishte vonesa në fillimin e procesit të vlerësimit të tenderëve prej gjashtë deri në 

nëntë ditë. 

Kjo situatë kishte ndodhur si rrjedhojë e neglizhencës së anëtarëve të 

komisioneve vlerësuese për tenderë dhe mungesës së mbikëqyrjes nga Drejtoria 

e Prokurimit. 

Ndikimi  Vonesat në fillimin e vlerësimit të tenderëve rrezikojnë me vlerësim jo të duhur 

për shkak të presionit të afatit më të shkurtër kohor dhe kjo mund të shpie edhe 

në gabime që mund të pasojnë me ankesa të operatorëve ekonomik. 

Rekomandimi A21 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit ushtron 

mbikëqyrje efektive ndaj komisioneve të vlerësimit, në mënyrë që të evitohen 

rastet e vonesave në vlerësimin e tenderëve. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 

 

 

                                                      
2 për aktivitetin “Servisimi dhe riparimi i motoçikletave dhe biçikletave ekologjike të Postës së Kosovës Sh.A”, ”Servisimi 

dhe mirëmbajtja e automjeteve Peugeot Partner ,Peugeot Bipper dhe Kia Sportage “,“Monitorimi, mirëmbajtja dhe 
servisimi i sistemit të alarmeve, furnizimi me pjesë rezervë dhe shërbimet me Roje fizike për nevoja të PK-së” dhe 
“Furnizim me material hargjues (zarfa C4) 
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22:  Mos emërimi i Zyrtarit Autorizues për inicimin e aktiviteteve të prokurimit 

Kriteri Ligji i Prokurimit Publik, nenet  22.1. dhe 22.2. specifikojnë se për çdo aktivitet 

të prokurimit të autoritetit kontraktues, Zyrtari Kryesor Administrativ duhet të 

caktojë një person që të shërbejë si Zyrtar Autorizues për atë aktivitet të 

prokurimit. Zyrtari Autorizues e autorizon inicimin e aktivitetit të prokurimit. 

Gjetja  Kompania nuk kishte emëruar Zyrtar Autorizues për inicim të aktiviteteve të 

prokurimit sipas kërkesave të dispozitave ligjore. Sipas sqarimeve të zyrtarit 

kryesor të prokurimit, mos emërimi ka ndodhur për shkak të shmangies së 

ngarkesës vetëm me një zyrtar, dhe sipas praktikave të Kompanisë në 

vazhdimësi këtë rol e ushtronin njësitë kërkuese. 

Ndikimi  Mungesa e Zyrtarit Autorizues paraqet mangësi në funksionimin e kontrollit të 

brendshëm gjatë ciklit të autorizimit të inicimit të aktiviteteve të prokurimit tek 

drejtoria e prokurimit. 

Rekomandimi A22 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se ekziston ndarje e duhur e detyrave dhe 

përgjegjësive, si dhe të ndërmarrë veprime adekuate për emërimin e Zyrtarit 

Autorizues, për të mundësuar forcimin e kontrolleve të brendshme dhe 

respektim të dispozitave ligjore të prokurimit publik. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen 
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Shtojca I: Statusi i zbatimit të rekomandimeve të vitit(eve) 

paraprak(e) 

Raporti i auditimit për vitin 2018 ka rezultuar me 17 rekomandime. Posta e Kosovës sh.a. kishte 

përgatitur një Plan Veprimi ku paraqiten mënyra se si do t’i zbatonin rekomandimet e marra përveç 

komenteve në raportin e auditorit.  

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2019, 10 rekomandime ishin zbatuar plotësisht,  6 ishin 

zbatuar pjesërisht dhe 1 rekomandim ishte në proces të zbatimit. 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 Pasuritë  Kryesuesi i Bordit të merr 
vendim për inicimin e 
procedurës për rivlerësim të 
pasurive e cila është e 
domosdoshme për paraqitjen e 
vlerave reale të pasurive në 
pasqyra financiare dhe 
eliminimin e mundësisë së 
nënvlerësimit të tyre 

Inicimi i procedurës ka 
përfunduar , është shpall 
fituesi i tenderit dhe pritet 
që brenda vitit 2020 të 
përfundoj rivlerësimi i 
pronave. 

Rekomandim 
në proces të 
zbatimit 

 

2 Pasuritë  Kryesuesi i Bordit të sigurojë se 
janë ndërmarre të gjitha 
veprimet e duhura për 
trajtimin e pronave të 
uzurpuara në regjistra të 
veçantë të pasurive dhe 
trajtimet e duhura kontabël, 
përfshirë shpalosjet e 
nevojshme/mjaftueshme në 
pasqyra financiare si dhe të 
sigurojë se janë ndërmarrë 
veprime ligjore që të krijoj qasje 
në të gjitha pronat e Postës së 
Kosovës. 

Janë ndërmarr të gjitha 
veprimet sipas 
rekomandimeve të 
konsulencës dhe në 
konsultim me 
menaxhmentin. Janë 
stornuar shpenzimet e 
zhvlerësimit dhe 
zhvlerësimi i akumuluar , 
janë fshire apartamente nga 
sistemi i kontabilitetit , si 
dhe është zvogëluar premia 
aksionare. 

Rekomandim i 
zbatuar 

 

3 Llogarite e 
Arkëtuesh
me  

Kryesuesi i Bordit të sigurojë se 
po praktikohen regjistrimet 
kontabël që të transferojnë 
shumat ndërmjet të 
arkëtueshmeve dhe të 
pagueshmeve për një 
klient/furnitor të caktuar të 
postës ndërkombëtare. Përveç 
kësaj , të bëhen korrigjimet për 
të reflektuar ngjarje të 
korrigjueshme pas periudhës 
së raportimit deri në datën e 
publikimit të pasurive 
financiare , ndërsa të bëhen 
shpalosjet e duhura duke 
dhënë shënime shpjeguese që 
pasqyrat financiare nuk 
reflektojnë ngjarje pas datës së 
publikimit. 

Është aplikuar në vitin 2019 
sipas rekomandimeve të 
ZKA. Në pasqyrat e vitit 
2019 është aplikuar thyerja 
në mes të kërkesave dhe 
obligimeve 

Rekomandim i 
zbatuar  
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4 Zbritjet 
Tregtare  

Kryesuesi i Bordit të sigurojë 
që janë marrë veprimet 
korrigjuese për zërat kontabël: 
të arkëtueshmet, stoqet, 
kërkesat tjera, të pagueshmet 
dhe të hyrat e shtyra , për të 
siguruar gjendje dhe prezantim 
të saktë të tyre në pasqyrat 
financiare. 

Me vendim nga 
menaxhmenti i PK mjetet 
që i takojnë diskonit duhet 
të zbatohen në faturat 
vijues . 

Rekomandim i 
zbatuar 

  

5 Obligimet 
tatimore 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë se 
janë marrë veprimet 
korrigjuese që të dhënat 
kontabël të jenë harmonizuar 
me gjendjen e borxheve ndaj 
Administratës Tatimore për 
TVSH, tatimin mbi pagat dhe 
kontributet e pensioneve 

Është bere tërheqja e TVSH 
së zbritshme me fitim të 
mbajtur deri në vitin 2018 
ndërsa për vitin 2019 janë 
regjistrua si shpenzime 
pjesa e TVSH së pa 
pranueshme per shkak te 
koeficientit te kreditimit. 

Rekomandim 
pjesërisht i 
zbatuar  

6 Të hyrat 
nga 
Grante 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë se 
janë marrë veprime korrigjuese 
në mënyrë që të hyrat të njihen 
saktë duke përfshirë zbritjet 
tregtare, si dhe të hyrat nga 
grantet të njihen në periudhën 
e duhur kontabël. 

Për shkak që nuk ka pasur 
implikime në PF 2019 , nuk 
kemi ndërmarr asnjë 
veprim sipas 
rekomandimeve nga 
konsulenca. 

Rekomandim i 
zbatuar  

7 Te hyrat  Kryesuesi i Bordit të sigurojë se 
janë ndërmarrë masat e duhura 
për vendosjen e kontrolleve 
adekuate të cilat mundësojnë 
zbatim adekuat të kontratave 
përmes të cilave ndërmarrja 
zhvillon aktivitetet afariste. 

Do të ndërmerren të gjitha 
veprimet e nevojshme, qe te 
veprohet konform 
rekomandimeve te ZKA 

Rekomandim i 
zbatuar 

8 Pasqyra e 
rrjedhës 
se parasë  

Kryesuesi i Bordit të sigurojë se 
janë vendosur procese efektive 
për të konfirmuar që janë bërë 
korrigjimet e gabimeve të 
identifikuara tek rrjedha e 
parasë dhe pasqyra e 
ndryshimeve në ekuitet për ta 
siguruar një pamje të drejtë dhe 
të vërtetë të tyre. 

Rrjedha e parasë dhe 
pasqyra e ndryshimeve ne 
ekuitet për vitin 2019 janë 
në përputhje me SNK.  

Rekomandim i 
pjesërisht i 
zbatuar  
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9 PFV Kryesuesi i Bordit 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 

Me rastin e përpilimit te 
pasqyrave financiare janë 
bërë korrigjimet e 
nevojshme tek shënimet 
shpjeguese. 

Rekomandim i 
pjesërisht i 
zbatuar  

10 PFV Kryesuesi i Bordit duhet të 
sigurojë se është bërë një 
analizë për t’i përcaktuar 
shkaqet të cilat kanë ndikuar në 
modifikimin e opinionit. Po 
ashtu, 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. Nënshkrimi i pasqyrave 
nga KE dhe ZKFTH, duhet të 
bëhet pasi që janë aplikuar të 
gjitha kontrollet e nevojshme, 
para se të njëjtat t’i dorëzohen 
BD. 

Pasqyrat financiare janë 
përpiluar sipas SNK dhe 
janë kontrolluar nga KE 
dhe ZKFTH , pastaj të 
njëjtat janë nënshkruar.  

Rekomandim i 
pjesërisht i 
zbatuar 

11 PFV Kryesuesi i Bordit të sigurojë se 
janë ndërmarrë të gjitha 
veprimet e duhura/ligjore në 
mënyrë që të qartësohet statusi 
i pronave dhe të zgjidhen 
kontestet ligjore lidhur me këto 
pasuri. 

Veprimet e ndërmarra janë 
ne kryer dhe finalizimi i 
tyre është ne procese pran 
organeve komunale dhe 
gjyqësore andaj nuk mund 
te përcaktohet një afat i 
përmbylljes sepse ky afat 
dhe finalizimi i tyre ne 
favor apo refuzim te 
organeve nuk varet nga 
Posta e Kosovës 

Rekomandim i 
pjesërisht i 
zbatuar 

12 LLP Kryesuesi i Bordit të sigurojë se 
në mënyrë sistematike behën 
harmonizimet e shënimeve 
kontabël me faturat e 
furnitorëve dhe pagesat e bëra 
dhe të prezantoj gjendjen e 

Është bërë barazimi me KK. 
Kamenice dhe me 
Dardafon.  

Rekomandim i 
zbatuar 
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saktë të llogarive te pagueshme 
tregtare për secilën periudhë 

13 Të Hyrat Kryesuesi i Bordit të sigurojë 
hartimin e rregulloreve në 
fushë e të hyrave duke 
përcaktuar procedura dhe 
përgjegjësitë të qarta për 
menaxhimin e secilit lloj të të 
hyrave. 

Do te hartohet një udhëzimi 
ne baze të cilit do të 
përcaktohen te gjitha 
mënyrat e regjistrimit dhe 
njohjes se te hyrave. 

Rekomandim i 
pjesërisht i 
zbatuar 

14 Shpenzim
et 

Kryesuesi i Bordit të sigurojë se 
janë ndërmarrë veprime 
konkrete për t’i eliminuar 
gabimet në regjistrimet dhe 
prezantimin e shpenzimeve 
duke siguruar raportim të 
drejtë të tyre. 

Në shpenzimet 
kontingjente per vitin 2019 
janë paraqit vetëm 
shpenzimet përmbarimore 
nga kontestet gjyqësorë te 
punëtoreve.  

Rekomandim i 
zbatuar 

15 Auditimi i 
Brendshë
m  

Kryesuesi i Bordit në 
bashkëpunim më Komitetin e 
Auditimit , duhet të rishikojnë 
në mënyrë kritike planet e 
auditimit të brendshëm, për të 
konfirmuar se ato bazohen në 
proceset e vitit aktual dhe i 
ofrojnë sigurinë e kërkuar 
menaxhmentit. Gji ashtu, në 
vitet e ardhshme përmbushja e 
aktivitetit të planifikuar të 
NJAB-së duhet të monitorohet 
nga Komiteti i Auditimit çdo 
dy muaj dhe të ndërmerr 
veprime proaktive, në mënyrë 
që devijimet nga plani të 
adresohen në kohën e duhur. 

Si edhe viteve te kaluar 
edhe ne vitin 2019 është 
përmbushur Plani vjetor 
nga njësia e auditimit te 
brendshëm si dhe ka 
vepruar konform 
standardeve te auditimit te 
brendshëm 

Rekomandim i 
zbatuar 

16 Menaxhi
mi i 
Riskut 

Kryesuesi i Bordit duhet që të 
hartojnë politikë të menaxhimit 
të rrezikut dhe të rishikoj në 
baza të rregullta kohore. Si dhe 
të hartoj një plan i cili do të 
identifikoj të gjitha rreziqet e 
mundshme, të vlerësoj 
ndikimin e tyre në rast se ato 
ndodhin, si dhe të përcaktoj 
masat parandaluese dhe ato të 

PK ka hartuar politikat e 
reja për menaxhimin e 
riskut dhe janë 
protokolluar me datë 
29/11/2019 – nr.01-
2486/19. 

Rekomandim i 
zbatuar 
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mëvonshme si përgjigje ndaj 
tyre. 

17 Menaxhi
mi i riskut 

Kryesuesi i Bordit të merr 
vendim për përcaktimin e 
politikave të qarta të 
vlerësimeve kontabël dhe t’i 
rishikoj ato për ndryshime e 
nevojshme. 

PK ka hartuar politikat e 
reja kontabël dhe janë 
protokolluar me datë 
30/12/2019 – nr. 01-
2731/14. 

Rekomandim i 
zbatuar 

Nr. Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet e vitit 2019 

1 Baza për 
opinion Bordi i Drejtorëve të sigurojë, një rishikim gjithëpërfshirës të regjistrit të 

pasurisë dhe të ndërmarrë veprime konkrete për  rivlerësimin e pasurive në 
përputhje me kërkesat e SNK 16. 

2 Baza për 

opinion 

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

ndryshimet e nevojshme në regjistrin e pasurisë sipas gjendjes faktike dhe 

ligjore të konstatuar dhe zbatimin e rregullt, të harmonizimeve në mes të 

raporteve të komisionit për inventarizim, përditësimeve të kontesteve nga zyra 

ligjore me regjistrin e pasurisë në kontabilitet. 

3 Baza për 

opinion 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë veprimet  korrigjuese lidhur me 

keq deklarimin e shpenzimeve të amortizimit për vitin 2019, dhe se një rishikim 

i përgjithshëm i regjistrit ndërmerret për te siguruar njohjen e saktë të 

shpenzimeve të amortizimit në përputhje me politikat e adoptuara të 

kompanisë dhe kërkesat e SNK-ve. 

4 Baza për 

opinion 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se njohja e te ardhurave nga kontratat e qirave 

bëhet pa përfshirjen e tatimit në burim në mënyrë që të shmanget mbivlerësimi 

i të ardhurave nga qiratë. 

5 Baza për 
opinion 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se të ardhurat nga komisionet të njihen vetëm 
për pjesën të cilën pritet të arkëtojë Kompania nga kryerja e shërbimeve ndaj 
klientëve, në mënyrë që të mos mbivlerësohet vlera e të ardhurave të 
Kompanisë. 

6 Baza për 
opinion Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se llogaritë e arkëtueshme njihen vetëm kur 

plotësohen kushtet për njohjen e tyre sipas standardeve të kontabilitetit, ndërsa 
në rastet kur mundësia e arkëtimit varet nga vendimet e gjykatës ato të njihen 
si aktive të kushtëzuara dhe të jepen shënime sqaruese për to. Më tutje, Bordi 
të sigurojë se janë bërë korrigjimet në vlerën e llogarive të arkëtueshme aktuale 
në mënyrë që PFV-të e vitit të 2020 të prezantojnë vlerën e saktë. 
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7 Baza për 
opinion 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë ndërmarrë veprimet e nevojshme që të 
dhënat kontabël janë harmonizuar me gjendjen e borxheve ndaj Administratës 
Tatimore për llogarinë tatimore të TVSH-së. 

8 Baza për 
opinion Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se gabimet e identifikuara në PFV-të tjera të cilat 

reflektojnë në Pasqyrën e Rrjedhës së Parasë të korrigjohen para përgatitjes së 
pasqyrave të vitit aktual në mënyrë që shifrat krahasuese në mes të viteve të 
jenë të sakta dhe të plota.  

9 Baza për 
opinion Bordi i Drejtorëve të sigurojë se janë bërë korrigjimet e gabimeve të 

identifikuara tek pasqyra e ndryshimeve në ekuitet, për të siguruar një pamje 
të drejtë dhe të vërtetë të tyre. 

10 Baza për 
opinion 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që shënimet shpjeguese 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. 

11 Pasuritë  Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë veprimet korrigjuese në lidhje me 
ndryshimet e nevojshme në regjistrin e pasurisë, sipas gjendjes faktike të 
konstatuar dhe përmes zbatimit të harmonizimeve periodike në mes të 
raporteve të komisioneve për inventarizim dhe vlerësim me regjistrin e 
pasurisë. 

12 Pasuritë Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë ndërmarrë të gjitha veprimet e 
duhura/ligjore në mënyrë që të qartësohet statusi i pronave dhe të zgjidhen 
kontestet ligjore lidhur me këto pasuri. 

13 Llogarite e 
Pagueshm
e  

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë veprimet korrigjuese në lidhje me 
barazimet financiare me partneret afarist, si dhe të forcoj kontrollin për 
eliminimin e rasteve të tilla duke minimizuar rrezikun e ekspozimit të 
Kompanisë ndaj proceseve gjyqësore/përmbarimore si shkak i mos 
respektimit të kushteve te kontratës.  

14 Të Hyrat Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se mjetet e subvencionuara nga MZHE 
shpenzohen dhe prezantohen në përputhje me destinimin e përcaktuar. Po 
ashtu, Bordi të sigurojë se janë përgatitur raportet kthyese me kohë lidhur me 
mënyrën e shpenzimit të mjeteve siç kërkohet me vendim të aksionarit. 

15 Të Hyrat Bordi i Drejtorëve duhet të autorizojë hartimin e rregulloreve në fushën e të 
hyrave duke përcaktuar procedura dhe përgjegjësitë të qarta për menaxhimin 
e secilit lloj të të hyrave. 

16 Shpenzim
et e 
Pagave 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë se janë ndërmarrë veprimet e nevojshme që të 
dhënat kontabël janë harmonizuar me gjendjen e borxheve ndaj Administratës 
Tatimore për llogarinë tatimore të tatimit në paga. 
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17 Shpenzim
et e 
Pagave 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se pagat paguhen për orët e realizuara të punës 
dhe se vijueshmëria e rregullt në punë monitorohet vazhdimisht si dhe 
ndërmerren veprimet e nevojshme për rastet e mos respektimit të rregullave 
ashtu siç parashihet me aktet nënligjore. 

18 Shpenzim
et e 
Pagave 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që komisionet e vlerësimeve kryejnë detyrën e 
tyre me kompetencë të plotë dhe profesionalizëm gjatë analizimit të 
aplikacioneve dhe dëshmive në proceset e rekrutimit. Për më tepër, të 
sigurohej se rekrutohet stafi që i plotëson kriteret e përcaktuara me konkurs 
dhe rregullore të brendshme, ndërsa në rastet kur mungojnë kandidatët e 
kualifikuar të anulohet konkursi. 

19 Shpenzim
et e 
Pagave 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që punonjësit për pozitat e njëjta paguhen me 
paga të njëjta në përputhje me lartësinë e gradave sipas skemës regjionale. 

20 Prokurim Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se drejtoria e prokurimit dhe njësitë kërkuese, 
koordinohen gjatë hartimit të “Planit Përfundimtar Vjetor të Prokurimit”, duke 
mundësuar përgatitjen e një plani të detajuar duke eliminuar  çfarëdo nevoje 
për prokurime jashtë planit. Poashtu të sigurojë se planifikimi final i 
prokurimit, publikohet në ueb faqen zyrtare të Kompanisë, duke promovuar 
në këtë formë transparencë për aktivitetet zhvillimore të Kompanisë. 

21 Prokurim Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se Drejtoria e Prokurimit, me rastin e nënshkrimit 
të kontratave merr masat e nevojshme që dokumenti i Identifikimit Financiar 
Bankar i plotësuar nga Operatorët Ekonomik me shënimet e llogarive të tyre 
bankare, i bashkëngjitet kontratës, duke siguruar në këtë formë që transferet e 
pagesave për shërbimet e pranuara bëhen në llogari bankare të autorizuara 

22 Prokurim Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që komisionet vlerësuese të tenderëve i 
respektojnë kërkesat e parashtruara në njoftimin për kontratë dhe dosjen e 
tenderit, si dhe kërkesat ligjore të prokurimit , duke siguruar që 
dokumentacioni i sigurimit të tenderit të dorëzuar nga operatori ekonomik 
fitues është në pajtueshmëri me shënimet e biznesit të tij, duke evituar në këtë 
formë shpërblimin e operatorit të papërgjegjshëm. 

23 Shpenzim
et 

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të gjitha faturat e pranuara nga furnitorët të 
pranohen  nëpërmjet zyrës së protokollit para se të dorëzohen në kontabilitet 
për regjistrim. 

24 Prokurim Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit ushtron 
mbikëqyrje efektive ndaj komisioneve të vlerësimit, në mënyrë që të evitohen 
rastet e vonesave në vlerësimin e tenderëve. 

25 Prokurim Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se ekziston ndarje e duhur e detyrave dhe 
përgjegjësive, si dhe të ndërmarrë veprime adekuate për emërimin e Zyrtarit 
Autorizues, për të mundësuar forcimin e kontrolleve të brendshme dhe 
respektim të dispozitave ligjore të prokurimit publik. 
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Shtojca II: Letër konfirmimi 
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Shtojca III: Pasqyrat Financiare Vjetore të Audituara  

 


















































