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1.1

Opinioni i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të
Telekomi e Kosovës sh.a.

Ne kemi kryer auditimin e Pasqyrave Financiare Vjetore (PFV) të kompanisë Telekomi i 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 Telekomi i 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 PFVve të Ndërmarrjeve Publike dhe Kodin e Etikës të ZKA-së, ZKA-ja është e pavarur nga Ndërmarrja
Publike Telekomi i Kosovës sh.a. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të
mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin e bazës për opinion.
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Bazuar në evidencën e auditimit të siguruar, kemi arritur në përfundim ekzistojnë pasiguri
materiale në lidhje me ngjarje apo kushte të cilat, veças apo së bashku, mund të hedhin dyshime
serioze mbi aftësinë e entitetit për të vazhduar në vijimësi.
1. Operatori i Rrjetit Mobil Virtual (ORMV) Dardafon.net l.l.c., me datën 15.07.2020 përmes
procedurës përmbarimore ka bllokuar llogaritë bankare të Telekomit të Kosovës ku ishin të
inkasuara 3 milion euro. Vlera totale e borxhit të Telekomit ndaj Dardafon ORMV ka arritur
shumën e përgjithshme prej 24,684,003€ me kamatë 8% në vit, e cila do të llogaritet nga data
08.07.2019 deri në pagesën definitive. Telekomi kishte bërë përpjekje të vazhdueshme përmes
ankesave në gjykatë për parandalimin e kësaj situate, mirëpo ankesat ishin vlerësuar si të
pabazuara. Pas disa takimeve të vazhdueshme me aksionarin dhe paditësin (ORMV) për të
arritur një konsensus të përbashkët, llogaria e Telekomit është zhbllokuar, mirëpo ende nuk ka
një skenar të qartë se si do dilet nga kjo situatë në afat të gjatë. Menaxhmenti i Telekomit në
mungesë të kapaciteteve financiare nuk kanë hartuar ndonjë strategji e cila precizon qartë hapat
që do të ndërmerren për të zgjidhur këtë problem por presin përfshirjen e aksionarit përmes
ndihmës financiare. Deri tani, ne nuk kemi pranuar nga Telekomi asnjë dokument zyrtar ku
mund të shihet përfshirja e Qeverisë së Kosovës në zgjidhjen afatgjatë të kësaj situate.
2. Aktiviteti kryesor i biznesit të kompanisë është i mbështetur në teknologji informative. Duke ju
referuar raportit nga Departamenti Teknik, me datë 30.03.2020, gjendja e platformave dhe
sistemeve telekomunikuese vazhdon të jetë e rëndë. Kjo gjendje për disa platforma është qysh
para vitit 2010 (për sistemet transmetuese telefonia fikse) ndërsa në rrjetin mobil që nga viti 2016
kur janë bërë instalimet e fundit në rrjetë, pastaj kjo gjendje në mënyrë progresive ka ardhur
duke u keqësuar si rezultat i daljes nga garancioni i pajisjeve, konsumi i pjesëve rezervë në stok
si dhe amortizimi i pajisjeve. Për shumicën e platformave dhe sistemeve cilat mundësojnë
ofrimin e shërbimeve telekomunikuese mirëmbajtja kryhet vetëm nga stafi teknik i Kompanisë.
Për shumicën e sistemeve (rrjeti fiks, mobil, IPTV dhe ISP) nuk ka kontrata aktive të
mirëmbajtjes/përkrahjes teknike nga prodhuesi. Ky raport ka renditur rreziqet e mundshme si
rezultat i gjendjes aktuale dhe mungesës së investimeve dhe kontratave të mirëmbajtjes.
Sipas vlerësimeve të zyrtarëve të Kompanisë projekte investive të domosdoshme kapin shumën
prej 8.8 milion Euro (4.7 milion, minimum investimin në teknik, 3.3 implementimi i kodit
shtetëror 383 si dhe 0.8 milion përgjimet ligjore).
3. Me 30 Korrik 2019, ARKEP (Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare), i
ka ripërtërirë kompanisë, të drejtën e shfrytëzimit të resurseve frekuencore në brezin 900 MHz
dhe 1800 MHz (Licencën e operimit). Këto resurse frekuencore janë për shfrytëzim efektiv
komercial për periudhën 20 vjeçare, me fillim nga data 30 korrik 2019 deri me 31 korrik 2039.
Kostoja e kësaj licence do të kushtoj 15,774,128.41€, mirëpo sipas kërkesë së Kompanisë është
ndarë në 10 këste për pagesë. Kompania për shkak të vështirësive financiare nuk ka arritur t’i
përmbahet pagesave të kësteve dhe borxhi i papaguar deri me 30.06.2020 ndaj ARKEP ka arritur
në 4,688,296€. Kjo situatë mund të kërcënoj Kompaninë me përmbarim ose tërheqje të licencës.
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4. Kompania ka vazhduar trendin e operimit me humbje për 5 vite radhazi, përkatësisht në vitin
2015 humbja totale që i atribuohet pronarëve/aksionarit ishte 7,904,000€, në vitin 2016
50,931,000€, në vitin 2017 13,904,000€, në vitin 2018 15,575,000€ dhe në vitin 2019 humbja ishte
26,916,000€. Kapitali aksionar i emetuar si dhe komponentët tjera të kapitalit në vlerën
59,475,000€ ka rënë në minus (2,223,000€). Për më tepër, ende nuk është paguar dividenta e
deklaruar në vitin 2015 në vlerë prej 15,000,000€. Kjo situatë gjithashtu hedhë dyshime të
konsiderueshme në aftësinë e Kompanisë për të vazhduar ne vijimësi.
5. Treguesit kyç financiar të përllogaritur në shifrat e Pasqyrave Financiare të vitit 2019 të pa
favorshëm/negativ:
-

Likuiditeti i rrjedhës=0,17, ndërsa koeficienti i dëshirueshëm/i pranueshëm varion nga
1,5 deri në 2. Likuiditeti i rrjedhës më i vogël se 1 është tregues që Kompania mundë të
ketë probleme serioze në përmbushjen e detyrimeve të sajë afatshkurta. Ka përkeqësim
të këtij treguesi për 100%, sa ishte në vitin 2018 në 0.34.

-

Likuiditeti i Shpejtë (Testi ACID)=0,11.Testi acid më i vogël se 1 tregon po ashtu që
kompania mundë të ketë probleme serioze në përmbushjen e detyrimeve të sajë
afatshkurta. Ka përkeqësim prej 57% krahasuar me vitin e kaluar për testin acid që ishte
0.19.

-

Neto kapitali punues në vlerë -0,68.Kapitali i punës negativ është kur detyrimet
rrjedhëse të kompanisë tejkalojnë pasuritë e saj aktuale. Raporti optimal i pranueshëm
është midis 1.2 dhe 2.

-

Qarkullimi i llogarive të arkëtueshme është 29.90, që do të thotë se brenda vitit llogaritë
e arkëtueshme qarkullojnë 29.90 herë ose afërsisht 1 muaj. Kjo tregon një raport të ulët të
xhiros dhe nënkupton që kompania duhet të rivlerësojë politikat e saj të shitjes me kredi
për të siguruar mbledhjen në kohë e të arkëtueshmeve të saj.

-

Raporti i Borxhit 1.03 pjesëmarrja e detyrimeve në pasuri është rreth 100%. Raporti më
i madh se 0.5 apo 50%, nënkupton që shumica e aseteve të kompanisë financohen përmes
borxhit. Sa më i lartë të jetë ky raport aq më i lartë është rreziku i funksionimit/operimit
të kompanisë. Përveç kësaj, raporti i borxhit të lartë ndaj aktiveve mund të tregojë një
kapacitet të ulët të kompanisë për huamarrje, e cila nga ana tjetër do të ulë fleksibilitetin
financiar të kompanisë.

Përveç pasigurive materiale të prezantuara më sipër, Pasqyrat financiare nuk paraqesin pamje
të drejtë dhe të vërtetë për shkak të keqdeklarimeve materiale të shtjelluara si në vijim:
6. 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 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.
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Kompania ka një numër të konsiderueshëm të aseteve, me vlerë neto në libra prej 308,532€, që i
mban sipas modelit të rivlerësimit për të cilat procesin e vlerësimit të aseteve për herë të fundit
e kishte realizuar në vitin 2005. Nuk është bërë një rivlerësim i ri për më shumë se 14 vite për të
përcaktuar nëse vlera e drejtë ndryshon materialisht nga vlera kontabël (neto).
7. Sipas SNK 37, Një aktiv i kushtëzuar është një pasuri e mundshme që rrjedh nga ngjarje të
shkuara dhe ekzistenca e të cilit do të konfirmohet vetëm nga zhvillimi ose jo i një ose disa
ngjarjeve të ardhshme të pasigurta, jo tërësisht nën kontrollin e njësisë ekonomike. Një shembull
është një pretendim që një njësi ekonomike është duke ndjekur nëpërmjet proceseve ligjore kur
rezultati është i pasigurt. Aktivet e kushtëzuara nuk njihen në pasqyrat financiare meqenëse kjo
mund të rezultojë në njohjen e të ardhurave që nuk do të realizohen kurrë. Për një aktiv të
kushtëzuar duhet të jepen informacione shpjeguese, siç kërkohen nga paragrafi 89, kur një hyrje
e përfitimeve ekonomike është e mundshme.
Testet tona tregojnë se, 12 raste në shumën totale prej 1,684,999€, janë pretendime ligjore ndaj
palëve të ndryshme, për të cilat procedurat ligjore në gjykatat përkatëse janë në proces dhe ende
nuk ka vendime finale.
Kompania i kishte njohur këto ngjarje në kontabilitet si llogari e arkëtueshme, në vend që t’i
njohë si aktive të kushtëzuara dhe për të njëjtat të japë informacione sqaruese në Pasqyrën e
Shënimeve Shpjeguese.
8. Llogaria “Tatimet e pagueshme” është llogari e detyrimeve. Me tepricën kreditore të kësaj
llogarie, tregohet detyrimi i papaguar ndaj autoritetit tatimor. Në bilanc, ajo prezantohet në
seksionin e detyrimeve afatshkurtra.
Nga analizat tona në lidhje me tatimet e pagueshme për “Deklaratat Tatimore”, “Gjendjen e
borxheve” dhe Letër konfirmimet e pranuara nga Administrata Tatimore, janë nxjerrë këto
përfundime:
-

Kompania kishte prezantuar në pasqyrën e pozicionit financiar detyrimet ndaj tatimit
mbi vlerën e shtuar në vlerë 2,617,344€, mirëpo Kompania për këtë llogari tatimore ka
obligime në shumën 1,876,0344€. Diferenca prej 741,310€ paraqet shumën e mbivlerësuar
për këtë llogari tatimore;

-

Detyrimi ndaj tatimit të mbajtur në burim për paga ishte prezantuar në shumën 158,278€,
mirëpo shuma e konfirmuar si obligim është 205,323€, ku diferenca prej 47,045€ paraqet
shumën e nënvlerësuar për këtë llogari tatimore;

-

Detyrimi ndaj tatimit të mbajtur në burim për qira ishte prezantuar në shumën 22,501€,
mirëpo shuma e konfirmuar si obligim është 171,738€, ku diferenca prej 149,237€ paraqet
shumën e nënvlerësuar për këtë llogari tatimore;

-

Detyrimi ndaj tatimit në korporata ishte prezantuar 209,749€, mirëpo shuma e
konfirmuar si obligim është 51,659€, ku diferenca prej 158,090€ paraqet shumën e
mbivlerësuar për këtë llogari tatimore.
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9. Sipas Kornizës konceptuale për raportim financiar, paragrafi 4.26, një detyrim njihet në
pasqyrën e pozicionit financiar kur ka gjasa që burime ekonomike të dalin nga njësia ekonomike
për të shlyer një detyrim aktual dhe shuma me të cilën do të shlyhet detyrimi mund të matet me
besueshmëri.
Llogaritë e pagueshme tregtare janë nënvlerësuar për shumën 118,471.42€. Bazuar në analizat
tona dhe letër konfirmimet e pranuara nga furnitorët, katër prej tyre kanë konfirmuar se
Telekomi ka më shumë obligime se sa janë të paraqitura në shënimet kontabël. Këto diferenca
janë shkaktuar për shkak se, faturat për muajin dhjetor të tre furnitorëve nuk ishin regjistruar
në kontabilitet. Kurse për Furnitorin tjetër, diferenca në shumën 52,072€, ka rrjedhë për shkak
se pagesa është bërë në emrin e tij por në xhiro llogari bankare të një Furnitori tjetër.
Sipas zyrtarëve të Kompanisë, kjo kishte ndodhur për shkak se Furnitori i kishte ofruar
dokumente të falsifikuara me kërkesën që pagesat të bëhen në xhirollogarinë e re në emër të
Furnitorit (për këtë çështje është ngritur padi ndaj Raiffeisen Bank Kosovës, me arsyetimin që
xhirollogaria nuk përputhet me emrin e mbajtësit të llogarisë).
Nënvlerësimi i të pagueshmeve ndikon në besueshmërinë e informacionit financiar dhe
prezantim jo të saktë të obligimeve në pasqyrat financiare.
10. Sipas SNK 37 – Provizionet, detyrimet e kushtëzuara dhe aktivet e kushtëzuara, paragrafi 59,
provizionet duhet të rishikohen në çdo datë të bilancit dhe të rregullohen për të pasqyruar
çmuarjen më të mirë aktuale. Nëse nuk është më e mundur, që një dalje e burimeve që përfshijnë
përfitime ekonomike të kërkohet për të shlyer një detyrim, atëherë duhet të kthehet provizioni.
Pas pranimit të vendimit të Gjykatës Ndërkombëtare të Arbitrazhit në dhjetor 2016, Kompania
ka rezervuar provizion në shumën e plotë prej 31,178,920€, si humbje e mundshme, duke mos
llogaritur kamatat për vonesat deri ne ekzekutimin final të vendimit.
Me 24 maj 2017, Kompania nënshkroi një marrëveshje për ekzekutimin e vendimit të
Arbitrazhit. Bazuar në kushtet e marrëveshjes, bilanci i provizioneve me 31.12.2019 ishte
zvogëluar në 21,070,000€, duke paguar 4,500,000€ për shpenzimet e gjykatës dhe duke
liruar/zbritur të hyrat nga 27% (marrëveshja bazë) për vitet 2016, 2017, 2018 dhe një pjesë të vitit
2019.
Kompania nuk ka përllogaritur asnjëherë kamatat për vonesat deri në ekzekutimin final të
vendimit dhe rrjedhimisht me 15 korrik 2020, përmbaruesi privat në precizimin e borxhit të
përgjithshëm ka kërkuar shumën 24,684,003€.
Ky nënvlerësim prej 3,614,00€ i “Provizionit ndaj çështjes gjyqësore Dardafon” ka ardhur si
rrjedhojë e mos rishikimit të provizionit në çdo datë të bilancit të gjendjes për të pasqyruar
vlerën më të përafërt aktuale, përfshirë kamatën në vonesat e përllogaritura.
11. 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
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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, llogarite e arkëtueshme, tatimet e pagueshme, provizionet,
llogaritë e pagueshme, 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.
12. Sipas SNK 37 – Provizionet, detyrimet e kushtëzuara dhe aktivet e kushtëzuara, njësia
ekonomike duhet të jap informacion shpjegues për pasuritë dhe detyrimet kontingjente
(eventualitetet), përveç kur mundësia e një hyrje/daljeje burimesh që përfshin përfitime
ekonomike nuk ekziston më.
Shënimet shpjeguese nuk përmbajnë informacion, për ngjarjet të cilat i plotësojnë kushtet për
trajtimin e tyre si detyrime kontigjente. Ato ngjarje ekonomike kanë të bëjnë me Kërkesën për
inicim të arbitrazhit të dytë nga Dardafon, të cilën Kompania e kishte pranuar në nëntor 2019.
Kërkesa e Dardafon i referohet shkëputjes se njëanshme të Marrëveshjes Bazë për MVNO dhe
lartësia e kërkesë padisë ishte 15,000,000 USD. Në kërkesë padi është theksuar se kërkesa
financiare do të precizohet në padinë e tyre.
Për më tepër, në korrik 2020 është pranuar padia e Dardafon-it, ku kërkesë-padia tani është
precizuar në këto baza:
-

Vlera prej 815,000 €, në emër të mos ofrimit të shërbimeve 4G;

-

Vlera prej 2,125,000 €, në emër të vonesës së liferimit të Sim Kartelave;

-

Vlera prej 2,470,000 €, në emër të mos qasjes në platformat teknike, dhe,

-

Për shkak të mos vazhdimit të kontratës bazë të MSA, në emër të fitimit të humbur janë
paraparë dy skenar: në shumën 45,321000,000 €, ose skenari i dytë 39,829,000€.

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 Telekomi i Kosovës sh.a. Besojmë se provat e auditimit që kemi marrë janë të
mjaftueshme dhe të duhura për të siguruar bazën për opinion.
Përgjegjësitë e menaxhmentit për Pasqyrat Vjetore Financiare
Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të Pasqyrave Financiare
sipas Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). Po ashtu, menaxhmenti është
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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
Telekomi i 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 Telekomi i 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
pasiguria materiale në lidhje me ngjarje apo kushte që mund të hedhin dyshime të
rëndësishme në aftësinë e Telekomi i Kosovës sh.a., për të vazhduar sipas parimit të
vijimësisë. Nëse konkludojmë se ekziston një pasiguri materiale, nga ne kërkohet që të
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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 Telekomi i 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 Telekomi i Kosovës sh.a., gjatë zhvillimit të procesit të auditimit.

2.1

Rekomandimet për opinionin

Rekomandimi B1 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se është bërë një analizë e detajuar për t’i
përcaktuar shkaqet të cilat kanë ndikuar në modifikim të Opinionit dhe të
merren veprimet e nevojshme për përmirësimin e situatës së krijuar. Pasqyrat
financiare të Kompanisë duhet të përgatiten në një bazë e cila është e
përshtatshme dhe e bazuar në realitetin ekonomik të Kompanisë. Nënshkrimi i
pasqyrave nga KE dhe ZKFTH, duhet të bëhet vetëm nëse ndaj PFV-ve janë
aplikuar të gjitha kontrollet e nevojshme para se të njëjtat t’i dorëzohen BD-së.
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.
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 2019 të prezantojnë vlerën e saktë.

10

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

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë ndërmarrë veprimet e nevojshme
korrigjuese dhe dhënat kontabël janë harmonizuar me gjendjen e borxheve ndaj
Administratës Tatimore për të gjitha llogaritë tatimore.
Bordit i Drejtorëve të sigurojë se regjistri i obligimeve rishikohet periodikisht
dhe bëhet harmonizimi i kartelave të llogarive në mënyrë sistematike në mes
Kompanisë dhe furnitorëve. Përveç kësaj, të siguroj që janë marrë veprimet e
nevojshme për t’i korrigjuar gabimet e identifikuara në shënimet kontabël dhe
të siguroj prezantim të saktë në PFV.
Bordi i Drejtoreve të sigurojë, se Provizionet rishikohen çdo fund vit dhe
pasqyrojnë vlerën më të përafërt aktuale në lidhje me pritjet e daljes së parasë
për shlyerjen e detyrimit.
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se gabimet e identifikuara në PFV-të tjera të cilat
reflektojnë në Pasqyrën e Rrjedhës së Parasë korrigjohen para përgatitjes së
pasqyrave të vitit aktual në mënyrë që shifrat krahasuese në mes të viteve të jenë
të sakta dhe të plota.
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se ngjarjet të cilat i plotësojnë kushtet për trajtimin
e tyre si detyrime kontingjente, të jepen informacione shpjeguese për to në
shpalosjet dhe shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare.
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 55,996,724€. Ato kanë të bëjnë kryesisht me linja e rrjetit, makineri dhe pajisje, licenca të
operimit dhe platforma dhe sisteme telekomunikuese. Kemi testuar 108 mostra për teste
substanciale të detajeve në shumën 7,600,398€ si dhe 8 mostra për teste të pajtueshmërisë. Përveç
kësaj, kemi kryer procedurat analitike substanciale për popullacionin në tërësi sa i përket
zhvlerësimit të pasurive.
Çështja C1: Humbja në vlerë e pasurive dhe mostrajtimi i duhur i kësaj çështje
Kriteri

Sipas SNK 36 - Zhvlerësimi i aktiveve, një njësi ekonomike duhet të përcaktojë
procedurat të cilat i zbaton për të siguruar që pasuritë e saj mbahen me një vlerë
kontabël e cila nuk duhet të jetë më e madhe se shuma e tyre e rikuperueshme.
Një pasuri mbahet me një vlerë kontabël e cila është më e madhe se shuma e
rikuperueshme nëse vlera kontabël neto e saj e kalon shumën që mund të
rikuperohet përmes përdorimit ose shitjes së aktivit. Nëse është kështu, thuhet
se aktivi është i zhvlerësuar dhe Standardi kërkon që njësia ekonomike të njohë
një humbje nga zhvlerësimi. Pasuritë jo-financiare që kanë pësuar humbje në
vlerë rishikohen për ndryshim të mundshëm të humbjes në vlerë në secilën datë
raportuese.

Gjetja

Në procesin e zbatimit të politikave kontabël, menaxhmenti i Kompanisë nuk ka
bërë asnjë gjykim i cili mund të ketë efekt të rëndësishëm lidhur me rënien në
vlerë të pasurive, e cila përcaktohet duke kryer testimin nëpërmjet të cilit
vlerësohet shuma e rikuperueshme. Ekzistojnë situata të qarta, për përcaktimin
e nevojës për testin e zhvlerësimit për pasuritë që tregojnë shenja të rënies në
vlerë në datën e bilancit si:
- Pjesa e konsiderueshme e pasurive janë të teknologjisë informative të cilat
kanë një treg dinamik dhe vlera e tregut të pasurive të ngjashme ka rënë;
- Mungesa e mirëmbajtjes dhe e përkrahjes teknologjike e cila bart një kosto
të lartë sjellë në pikëpyetje vlerën e platformës së përgjithshme;
- Nuk ka vlerësim të pasurive jashtë përdorimit të gjeneratës teknologjike
paraprake të cilat mund të ripërdoren për riparime potenciale;
- Vlera kontabël e një pjese të pasurive neto të njësisë ekonomike mund të jetë
më e madhe se vlera e tregut;
-

Gjendja fizike e pasurive dhe performanca e tyre është përkeqësuar.
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Kjo çështje është ngritur edhe në raportin e auditimit të vitit paraprak. Për këtë
arsye, Kompania kishte formuar komisione profesionale për trajtimin e kësaj
çështje mirëpo ky proces nuk kishte përfunduar ende.
Ndikimi

Mungesa e vazhdueshme e testit të zhvlerësimit të pasurive mund të ndikoj në
prezantimin joreal të vlerës së tyre dhe në rritjen e shpenzimeve nga humbja.

Rekomandimi C1 Bordit i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë vendime për kryerjen e procedurës
për testim të rënies në vlerë të pasurive duke dokumentuar atë sa më qartë, në
mënyrë që të prezantohet një vlerë reale e pasurive dhe të eliminohen mundësitë
e keq deklarimit të shpenzimeve në pasqyra financiare.
Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen
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Të Hyrat
Të hyrat e realizuara ishin në vlerë 53,589,000€. Ato kanë të bëjnë me të hyrat nga shërbimet e
telefonisë mobile, të hyrat nga linjat fikse, të hyrat nga shërbimet e internetit, të hyrat nga kabinat e
telefonave publik, të hyrat nga telefona zyrtar dhe PK dhe të hyrat tjera. Kemi testuar 177 mostra
për teste substanciale të detajeve në vlerë 18,843,017€ si dhe 13 mostra për teste të pajtueshmërisë.
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8: Mos zbatimi i procedurave të prokurimit dhe vazhdim i kontratës pa analizë të
përshtatshmërisë ekonomike
Kriteri

Sipas Ligjit të Prokurimit Publik (LPP), Nenit 15, paragrafi 6 , të gjitha kontratat,
pavarësisht nga struktura, që i mundësojnë operatorit ekonomik marrjen ose
mbajtjen e një përqindje ose lloj tjetër kompensimi, për kryerjen e shërbimeve të
shitjes ose mbledhjes në emër të autoritetit kontraktues, duhet të trajtohet si
“kontratë për shërbime” që rregullohet nga ky ligj, me kusht që kontratat e tilla
për shërbime të mos drejtohen me ligj tjetër, veçanërisht të dekretuar për
kontratat e tilla.
Kompania ka lidhur kontratë për shitjen e produkteve të tyre ( kryesisht mbushje
elektronike dhe kode të gjeneruara elektronike për kartela grrithëse) me një OE
me dt. 16.03.2015. Më konkretisht ky OE bën ri-shitjen/distribuimin e
produkteve të Telekomit të Kosovës sh.a tek palët e treta (në emër të Telekomit),
më ç ‘rast përfiton komision/provizion në normat e përcaktuara në kontratë dhe
anekset e saj.
Në kontratën bazë nenin 7 është përcaktuar kohëzgjatja e kontratës, përkatësisht
4 vite dhe thuhet që do të vazhdohet kontrata edhe për 4 vite tjera nëse nuk ka
një njoftim me shkrim nga palët 30 ditë më herët.

Gjetja

Kjo kontratë nuk ishte trajtuar si “kontratë për shërbime” dhe si e tillë
procedurat për lidhjen e kësaj kontrate nuk janë nënshtruar rregullave të LPP.
Përveç kësaj, ende pa përfunduar validiteti i kontratës bazë (kontrata ishte
valide deri në vitin 2019), përmes anekseve të kontratës është bërë zgjatja e
validitetit të kontratës, përkatësisht në vitin 2016 Aneks VII shtohet afati për 4
vite, në vitin 2017 Aneks VIII shtohet afati për 5 vite, në vitin 2019 aneks XII
shtohet afati për 2 vite. Rrjedhimisht vazhdimi i validitetit të kontratës është bërë
jashtë rregullave të LPP-së, bazuar në një rekomandim nga drejtorët e
departamenteve, mirëpo nuk ishte bërë një analizë paraprake e përshtatshmërisë
ekonomike të kësaj kontrate, në kontekst të nevojës për të kontraktuar një OE të
jashtëm si ndërmjetës i shitjes karshi kapaciteteve të brendshme të Telekomit të
Kosovës sh.a.
Përveç afatit të kontratës, përmes anekseve të kontratës bazë ishin ndryshuar
disa herë kushtet e kontratës, përkatësisht ndryshimi i normave të provizionit
që përfiton OE si dhe i është dhënë e drejta ekskluzive OE duke u zotuar që
Telekomi nuk do të futet në marrëdhënie kontraktuale me OE të tjerë përgjatë
kohëzgjatjes së kontratës, për aktivitete të ngjashme.
Gjatë vitit 2019 OE ka realizuar shitje (përkatësisht blerje nga Telekomi) në vlerë
prej 18,739,171 € (pa TVSH) dhe ka përfituar komision në vlerë prej 2,971,126 €
(pa TVSH).
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Telekomi kishte kërkuar interpretim nga KRPP lidhur me atë nëse një kontratë
e tillë duhet të zhvillohet në kuadër të procedurave të LPP. Bazuar në të dhënat
e ofruara nga Telekomi në kërkesën për interpretim, KRPP kishte konsideruar
se nuk duhet të aplikohen procedurat e LPP me arsyetimin se kjo nuk ka të bëjë
me transparencën e shfrytëzimit të fondeve publike.
Ndikimi

Ne konsiderojmë që lidhja dhe vazhdimi i një kontrate të tillë hyn brenda
përkufizimeve të LPP përkatësisht Nenit 15, paragrafi 6 dhe nuk bën pjesë tek
përjashtimet e përcaktuara nga ky ligj. Anashkalimi i procedurave të prokurimin
në lidhjen e kësaj kontrate, ndërrimi i termave të kontratës, vazhdimi i afatit të
kontratës disa herë, të gjitha këto në mungesë të një analize të përshtatshmërisë
ekonomike rritë rrezikun e shkeljes së parimeve bazë të LPP-së, siç janë
transparenca, ekonomiciteti, efikasiteti dhe trajtimi jo diskriminues.
1Bordi

i Drejtorëve të sigurojë, se për kontrata për shërbime të cilat hyjnë nën
fushëveprimin e LPP-së (apo nuk përjashtohen shprehimisht nga zbatimi i LPPsë), duhet kryhen përmes zbatimit të procedurave të këtij ligji. Më tutje, lidhjes
ose vazhdimit të kontratave të tilla me peshë, duhet të u paraprijë një analizë e
përshtatshmërisë ekonomike që përcakton nevojën dhe ekonomicitetin për një
operator ndërmjetës të shitjes karshi kapaciteteve të brendshme të kompanisë.
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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Çështja A9: Ndërrimi i kushteve të kontratës me anekse në krahasim me kontratën bazë
Kriteri

Telekomi i Kosovës sh.a ka lidhur kontratë për shitjen e produkteve të tyre me
një OE me dt. 16.03.2015, ku OE luan rolin e ndërmjetësit/distributorit të shitjes
tek palët e treta. Me datë 26.03.2019 ishte nënshkruar një aneks shtesë mbi
kontratën bazë, përkatësisht Aneksi IX. Me këtë aneks ishte përcaktuar shitja e
kartelave gërvishtëse fizike të vjetra me vlera nominale të mëdha, përkatësisht
40€ dhe 50€. Vlera e shitjes sipas këtij aneksi ishin dy kontingjente nga 1,000,000€
d.m.th vlerë totale 2,000,000€. Në aneks IX është e paraparë që vlera e provizionit
që paguan Telekomi për këtë shitje ka të përfshirë TVSH-në. Me datë 14.04.2019
ishte nënshkruar Aneks X, në ç ‘rast kartelat grrithëse fizike zëvendësohen me
kode të gjeneruara elektronike. Kodet e gjeneruara elektronike janë produkt i
paraparë në marrëveshjen bazë dhe Telekomi paguan provizion të shitjes 9,7%
sipas marrëveshjes bazë. Po ashtu në Aneks X shuma provizionit që do të paguaj
Telekomi ndryshon nga Aneks IX, duke shtuar TVSH-në mbi normën e
provizionit. Me 30.07.2019 nënshkruhet Aneks XI me të cilin aprovohet edhe një
kontingjent shtesë i shitjes prej 1,000,000€ sipas kushteve paraprake të Aneks X.

Gjetja

Provizioni që paguan Telekomi për shitjet e lartcekura sipas marrëveshjes bazë
është 9,7%( sipas bonuseve shtesë mundë të arrijë 13,9 %) ndërsa në Aneks IX, X
dhe XI norma e provizionit është ngritur në 30%, duke rritur kështu në mënyrë
të ndjeshme koston e shitjes. Kjo shitje ishte për dy kontingjente të caktuara të
blerjes. Po ashtu, ndryshimi i mënyrës së përllogaritjes së TVSH-së nga Aneks
IX në Aneks X ka rritur në mënyrë efektive normën e provizionit nga 30% në
35.4 %. Pra, për shitjet totale prej 3,000,000€, sipas kontratës bazë Telekomi duhet
të paguante 417,000€ ndërsa sipas Aneks IX ka paguar 900,000€, pra 483,000€ më
shumë. Ndërsa efekti i ndryshimit të mënyrës së përllogaritjes së TVSH-së në
Aneks X ( çmimi i provizionit konsiderohet neto, pa TVSH të përfshirë) rritë
provizionin që do të paguaj Telekomi për 91,525€ më shumë se sa në atë që ishte
përcaktuar paraprakisht në Aneks IX (çmimi konsiderohet bruto, me TVSH të
përfshirë).
Në pyetjen e drejtuar menaxhmentit aktual të Telekomit lidhur me
arsyeshmërinë e rritjes së normave të provizionit, menaxhmenti thekson se këto
norma janë ekstremisht të larta dhe se këto vendime janë marrë nga
menaxhmenti paraprak në emër të situatës së rënduar financiare të Kompanisë,
ndërsa e ka rënduar këtë situatë edhe më tutje duke krijuar shpenzime shtesë
për Telekomin.
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Ndikimi

Ndryshimi i kushteve të kontratës në fjalë ka rritur kostot e provizionit të shitjes
në mënyrë të ndjeshme. Rritja e provizionit të shitjes për këtë OE, nuk ka
reflektuar në rritjen e volumit të përgjithshëm të shitjes që ka realizuar ky OE
krahasuar me vitet paraprake, përkundrazi vërehet një trend i vazhdueshëm i
rënies së volumit të shitjes nëse i krahasojmë 3 vitet e fundit. Ndryshimi i
kushteve të kontratës, pa ndonjë analizë paraprake mbi efektet e vendimeve të
tilla mundë të dëmtojnë Telekomin në aspektin financiar.
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që vendimet për të ndryshuar kushtet e kontratës,
të jenë të bazuara në analiza paraprake të përshtatshmërisë ekonomike, për të
evituar efektet financiare negative nga vendimet e pafavorshme për Kompaninë.

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen
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Shpenzimet e Pagave
Shpenzimet e pagave ishin 29,462,258€. Më 31 dhjetor 2019, Kompania ka pasur gjithsej 2,383 të
punësuar (në vitin 2018: 2,296 të punësuar). Gjatë vitit ishin punësuar 107 punonjës të rinj. Kemi
testuar 100 mostra për teste substanciale në vlerë 74,364€ si dhe 14 mostra për teste të
pajtueshmërisë.
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Çështja B2: Angazhimi i punonjësve për punë dhe detyra specifike pa konkurs publik si dhe
tejkalim i afatit të angazhimit të tyre
Kriteri

Sipas Ligjit të Punës Nr.03/L-212, çdo punëdhënës në sektorin publik, është i
obliguar të shpallë konkurs publik sa herë që pranon një punëmarrës dhe
themelon një marrëdhënie të punës (neni 8); dhe në rastin e kontratës për punë
dhe detyra specifike ajo nuk mund të jetë më e gjatë se 120 ditë brenda një viti
(neni 10 pika 6). Ndërsa sipas Udhëzimit Administrativ për Rregullimin e
procedurave të konkursit në sektorin publik, Nr 07/2017, konkursi publik duhet
të publikohet në njërën nga mjetet e shkruara të informimit dhe mbetet i hapur
15 ditë nga data e publikimit.

Gjetja

Kompania, kishte angazhuar 118 punonjës për punë dhe detyra specifike, pa
shpallur konkurs publik. Përveç kësaj, testet tona tregojnë se për 110 punonjës2
nga 118 të punësuar nuk ishte respektuar afati maksimal i punësimit prej 120
ditësh për këtë mënyrë të kontraktimit.
Përveç kësaj, Kompania kishte angazhuar pesë ekspert të jashtëm ligjor, me
kontrata për punë dhe detyra specifike dhe për të njëjtit nuk kishte shpallur
konkurs publik. Periudha maksimale e angazhimit prej 120 ditësh, e paraparë
për punë dhe detyra specifike, ishte tejkaluar nga 30 deri në 150 ditë.
Për më tepër, kompensimi në pagë për këta përfaqësues të jashtëm ligjor, nuk
ishte i njëjtë por paguheshin nga 2,700€; 2,800€ deri 2,950€. Ndërsa, njëri nga
ekspertët kishte tri kontrata të ndryshme për punë dhe detyra specifike, në
shumën totale 6,150€.
Mos shpallja e konkursit publik për kontrata dhe detyra specifike, ishte bërë për
shkak se Kompania nuk e konsideron të nevojshme shpalljen e konkursit publik,
por për këto raste vetëm ka bërë “Thirrje për shprehje të interesit”, e cila
vendoset ne web sajt të Kompanisë. Ndërsa tejkalimin e afatit të anagzhimit të
punonjësve, Kompania e arsyeton se e kishte bërë për shkak të nevojave të
departamenteve kërkuese.
Për më tepër, angazhimi i ekspertëve ligjor, sipas zyrtarëve të Kompanisë, ka
qenë i nevojshëm, për shkak të negociatave me MVNO – Dardafon dhe këtë
përzgjedhje të kandidatëve e kanë bërë me negociata, në koordinim me
menaxhmentin, Kryeshefin Ekzekutiv dhe Bordin e Drejtorëve. Mirëpo, në
dosjet e tyre, përveç tre ofertave financiare nuk kishte dëshmi për këto negociata.
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Ndikimi

Angazhimi i punonjësve për punë dhe detyra specifike të punës, pa shpallje të
konkursit publik, mund të ndikojë në përzgjedhje jo adekuate të kandidatëve
për shkak të mungesës së transparencës dhe rrjedhimisht kufizimit të
konkurrencës.

Rekomandimi B2 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se merren masat e nevojshme që të respektohen
dispozitat ligjore përkatëse me rastin e angazhimeve të punonjësve të rinj, si dhe
respektimin e afatit maksimal të lejuar me ligj në rastin e punonjësve me kontratë
dhe detyra specifike.
Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen

2

Dy punonjës janë angazhuar tetë muaj; tre punonjës për gjashtë muaj, 18 punonjës për pesë muaj, 77 punonjës për katër

muaj, një punonjës për tre muaj, dy punonjës për dy muaj dhe shtatë punonjës për një muaj në krahasim me afatin e lejuar
prej 120 ditësh.
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Çështja B3: Mos pagesa e punonjësve me gradë të njëjtë për pozitën e njëjtë
Kriteri

Sipas Ligjit të Punës, Nr.03/L-212, punëdhënësi duhet t’i paguajë punonjësit
kompensimin e njëjtë për punën e vlerës së njëjtë, kompensimin i cili mbulon
pagën bazë dhe shtesat tjera (neni 55).

Gjetja

Analizat tona të listës së pagave të punonjësve, tregojnë se për 90 pozita,
punonjësit nuk paguhen me grada të njëjta për pozitën e njëjtë.
Sipas përgjigjes së zyrtarëve arsyet për rastet e identifikuara kanë ndodhur për
shkak të dallimeve të punëve në departamente të ndryshme si dhe për shkak të
fitimeve të rasteve gjyqësore ose në komisionin e ankesave.

Ndikimi

Pagesa e punonjësve për pozita të njëjta me grada të ndryshme mund të ndikojë
në ngritjen e padive eventuale ndaj Kompanisë për mostrajtim të barabartë dhe
humbje financiare të saj.

Rekomandimi B3 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes akteve të brendshme të fuqizojë
kontrollet e brendshme, të cilat do të pamundësojnë që punonjësit në pozitat e
njëjta të paguhen me grada të ndryshme.
Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen
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Çështja B4: Lëvizja e stafit pa kriter prej njërës gradë/pozitë në gradën/pozitën tjetër
Kriteri

Sipas Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike i
publikuar nga Njësia për Politika dhe Monitorim të Ndërmarrjeve Publike,
ndërmarrja do të rekrutojë dhe përkrahë punonjësit pa diskriminim në bazë të
përshtatshmërisë së tyre për punë (pika 12.8 – protokollet tjera të punësimit),
përveç kësaj, ndërmarrja do të inkurajoje dhe ndihmojë punëtorët në të gjitha
nivelet e zhvillimit përkatës të aftësive dhe progresit në karrierën e tyre (pika
12.20).

Gjetja

Gjatë vitit ishin bërë 323 lëvizje të punonjësve nëpër pozita dhe grada. Mirëpo,
për 89 raste nuk kemi gjetur argumente, se cili kriter është përdorur në lëvizjet e
stafit prej njërës gradë në gradën tjetër si psh. prej gradës 5 në 15; prej gradës 5
në 14 ; prej gradës 5 në 13; prej gradës 5 në 12; prej gradës 5 në 11, lëvizje këto të
përnjëhershme në grada.
Kompania ka një politikë të “Rekrutimit dhe Seleksionimit Nr.25-03/16”,
mirëpo aty nuk janë paraparë kritere për lëvizjet e stafit në grada dhe pozita.
Këto gradime në bazë të kësaj politike janë nën kompetencën e Kryeshefit
Ekzekutiv në bashkëpunim me departamentin e Burimeve njerëzore dhe
departamenteve përkatëse kërkuese. Pra, në mungesë të kritereve për gradime
dhe pozita, lëvizjet e stafit kanë qenë lëvizje prej 1 deri me 10 gradë brenda vitit
dhe e gjithë kjo Kompanisë i ka kushtuar 291,104 €.
Kjo ka ndodhur si shkak i mungesës së kritereve të përcaktuara qartë për lëvizjet
e stafit në Politikën e seleksionimit dhe rekrutimit.

Ndikimi

Në mungesë të një politike të qartë për avancimet rritet rreziku për trajtim jo të
barabartë dhe mund të krijojë diskriminim në gradimet e stafit.

Rekomandimi B4 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, hartimin e rregullores të gradimeve/degradimeve
të punonjësve, në mënyrë që lëvizjet e tyre prej njërës gradë në tjetrën, të bëhen
ne bazë të kritereve të vendosura në rregullore/politikë, e cila duhet të jetë e
aprovuar nga Bordi i Drejtorëve.
Përgjigjja e menaxhmentit:

Pajtohen
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10: Mangësi në respektimin e afateve kohore dhe procedurave gjatë procesit të
angazhimit të punonjësve për detyra specifike
Kriteri

Sipas Udhëzimit Administrativ për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në
Sektorin Publik, Nr. 07/2017, konkursi publik mbetet i hapur 15 ditë nga dita e
publikimit dhe duhet të publikohet, së paku në njërën nga mjetet e shkruara të
informimit (neni 4); komisioni i përzgjedhjes themelohet në afat prej tre ditësh
nga data e publikimit të konkursit (neni 7); kurse pas skadimit të afatit të
konkursit, komisioni i përzgjedhjes përpilon listën e aplikuesve në konkurs të
cilët i plotësojnë kushtet dhe kriteret e konkursit (neni 9); komisioni i
përzgjedhjes nxjerr vendim për përzgjedhjen e aplikuesit i cili ka më së shumti
pikë në listën definitive (neni 12).

Gjetja

Kompania kishte angazhuar 85 punonjës për punë dhe detyra specifike, mirëpo
për të njëjtit nuk ishte shpallur konkurs publik, si dhe kishte mangësi në
respektimin e afateve kohore për pranimin e tyre dhe jo transparencë në të gjithë
procesin të përshkruar si në vijim:
-

Kërkesat për staf shtesë ishin bërë nga departamenti i shitjes, teknikës dhe
marketingut për 30,20, dhe 10 punonjës përkatësisht, që numri total ishte
për 60 punonjës. Mirëpo, në kërkesë mungon identifikimi i nevojave dhe
përshkrimi i detyrave që duhet të kryejnë;

-

“Thirrja për shprehje interesi” për punonjës shtesë bëhet nëpërmjet web
faqes të Kompanisë, pa shpallur konkurs publik. Për Thirrjen në fjalë, nuk
specifikohet grada për secilën pozitë. Kohëzgjatja për aplikim është një
ditore nga data e thirrjes për shprehje interesi;

-

Komisioni për përzgjedhjen e kandidatëve, në të njëjtën ditë kur është
formuar, kishte hartuar një raport me aplikantët e rekomanduar për
fillimin e punës. Ky raport, përmban një listë prej 85 personave (25 më
tepër se sa kërkesa për punonjës shtesë), ku ishin përcaktuar edhe pozitat
për secilin prej tyre. Ekipi i auditimit nuk ka gjetur dëshmi për aplikimin
e kandidatëve dhe mënyrën se si është formuar lista e aplikantëve;

-

Në dy raste nga katër të testuara, nuk e plotësojnë kriterin e përvojës së
punës sipas konkursit, një vit përvojë pune për fushën përkatëse për të
cilën aplikon.
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Për më tepër, analiza e jonë e kësaj liste duke krahasuar me listën e pagave ka
nxjerrë këtë përfundim se: ka raste që për pozitën e njëjtë grada për pagesë është
e ndryshme, si për shembull për pozitën zyrtar i marketingut, për njërin
punonjës është përcaktuar grada dy për punonjësin tjetër grada pesë.
Pra, i gjithë procesi ka përfunduar brenda tri ditësh, që nga inicimi i kërkesës
deri të fillimi i punës.
Ndikimi

Angazhimi i punonjësve për punë dhe detyra specifike si dhe tejkalimi i numrit
të kërkuar, pa respektuar kornizën ligjore për një proces fer, transparent dhe
konkurrues, rrit rrezikun e angazhimit të personave jo kompetent, pa kritere dhe
me pagesa të ndryshme për pozita të njëjta.
Bordi i Drejtoreve të sigurojë, që të merren masa e nevojshme për respektimin
e procedurave të parapara në udhëzimin administrativ lidhur me angazhimet
për punë specifike.

Përgjigjja e menaxhmentit:

Pajtohen
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11: Mangësi në procesin e rekrutimit për staf të rregullt
Kriteri

Sipas Udhëzimit Administrativ për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në
Sektorin Publik, Nr. 07/2017, konkursi publik mbetet i hapur 15 ditë nga dita e
publikimit dhe duhet të publikohet, së paku në njërën nga mjetet e shkruara të
informimit (neni 4); komisioni i përzgjedhjes themelohet në afat prej tre ditësh
nga data e publikimit të konkursit (neni 7); kurse pas skadimit të afatit të
konkursit, komisioni i përzgjedhjes përpilon listën e aplikuesve në konkurs të
cilët i plotësojnë kushtet dhe kriteret e konkursit (neni 9); komisioni i
përzgjedhjes nxjerr vendim për përzgjedhjen e aplikuesit i cili ka më së shumti
pikë në listën definitive (neni 12).

Gjetja

Trajtimi jonë i dy rekrutimeve të punonjësve me kontrata të rregullta pune ka
nxjerrë këto përfundime:
-

Sipas konkursit publik të datës 16 nëntor 2018, janë kërkuar 30 punonjës
(15 punonjës për sektorin e teknikës dhe 15 punonjës për sektorin e shitjes),
me kontrata të rregullta të punës. Komisioni i vlerësimit të kandidatëve,
në raportin e hartuar kishte rekomanduar rritjen e numrit të kandidatëve
të përzgjedhur nga 30 në 40 punonjës, për arsye se 10 kandidatë kishin pikë
të barabarta. Ky rekomandim ishte zbatuar dhe 40 punonjësit e
përzgjedhur kanë lidhur kontrata të rregullta pune, që nuk është në
përputhje me numrin e kërkuar në konkursin e publikuar ;

-

Sipas konkursit publik të datës 14 janar 2019, janë kërkuar 30 punonjës,
mirëpo pas mbylljes së konkursit ishte bërë një kërkesë nga njësitë
kërkuese, për rritje të numrit të punonjësve në krahasim me kërkesën e
konkursit nga 30 në 60 punonjës. Komisioni vlerësues i kandidatëve, pas
përfundimit të procesit vlerësues dhe marrjes së një opinioni ligjor të
brendshëm, kishte rekomanduar pranimin e 60 punonjësve. Ky
rekomandim ishte zbatuar dhe 60 punonjësit kanë lidhur kontrata të
rregullta pune, që nuk është në përputhje me numrin e kërkuar në
konkursin e publikuar.

Nga 100 punonjësit e pranuar sipas këtyre dy konkurseve publike, 96 prej tyre
kanë qenë të angazhuar me kontrata për punë dhe detyra specifike.
Kjo ka ndodh si pasojë e mos korrigjimit të konkurseve të shpallura për pozitat
e kërkuara.
Ndikimi

Tejkalimi i numrit të kërkuar të të punësuarve, pa respektuar kushtet e
konkursit, është në papajtueshmëri me kornizën ligjore për zbatimin e
procedurave të konkursit në sektorin publik.
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Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të merren masa e nevojshme që në rast të
shtimit të numrit të pozitave të kërkuara të bëhet paraprakisht korrigjimi i
konkursit publik, pastaj të kryhen procedurat e konkursit.
Përgjigjja e menaxhmentit:

Pajtohen
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Shpenzimet operative
Shpenzimet operative janë realizuar në shumën 9,342,780€. Ato kanë të bëjnë me shpenzime të
qirasë, mirëmbajtjes, marketingut, tarifat e licencës, shpenzimet e trajnimit dhe udhëtimit,
shpenzimet e zyrës dhe ato administrative, shpenzimet e mjeteve motorike, shpenzimet për
konsulencë, dhe të tjera. Kemi testuar 41 mostra për teste substanciale në shumën 3,638,458€, si dhe
12 mostra për teste të pajtueshmërisë (duke përfshirë 11 aktivitete të prokurimit dhe një mostër të
shpenzimeve nga blerjet direkte).
Çështja B5: Mos funksionimi i Zyrtarit Certifikues
Kriteri

Sipas Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, neni 14.1,
kërkohet që “Çdo organizatë buxhetore, agjenci autonome ekzekutive dhe
ndërmarrje publike duhet të ketë Zyrtarin Çertifikues. Zyrtari Çertifikues
emërohet dhe i raporton Zyrtarit Kryesor Administrativ. Përgjegjësia e tij është
të sigurojë që kushtet e zbatueshme të një kontrate publike të jenë përmbushur
para bërjes ose autorizimit të pagesave sipas kontratës”.

Gjetja

Kompania, në shtator të 2019 kishte emëruar një ushtrues detyre të Zyrtarit
Certifikues, mirëpo i njëjti nuk kishte ushtruar funksionin e tij me arsyetimin se
nuk ishte i certifikuar. Si rrjedhojë, pagesat sipas obligimeve kontraktuale nuk
ishin certifikuar para procedimit për pagesë nga zyra e thesarit.
Shkak për këtë ishte mos përkushtimi i duhur nga ana e menaxhmentit për
funksionalizim të kësaj pozite sipas kërkesave të kornizës ligjore dhe vendosje
të kontrolleve të duhura në Kompani.

Ndikimi

Mos funksionalizimi i pozitës së Zyrtarit Certifikues reflekton në vazhdimësi me
zvogëlim të kontrollit efektiv dhe monitorimit nga ana e menaxhmentit, për
përmbushje të kërkesave kontraktuale para autorizimit të pagesave.

Rekomandimi B5 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, funksionalizimin e pozitës së zyrtarit certifikues
me përgatitje adekuate, i cili ushtron funksionin e tij dhe siguron respektim të
rregullave të kontrollit dhe menaxhimit financiar para procedimit të pagesave.
Përgjigjja e menaxhmentit:

Pajtohen
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12: Mos arritja e vlerës për para si pasojë e mos përfshirjes së aktivitetit të prokurimit
në planin vjetor dhe aplikimit të procedurës së papërshtatshme të prokurimit
Kriteri

Ligji i Prokurimit Publik, neni 35.2.1 pika (iii), specifikon se Autoriteti
kontraktues mund të përdorë procedura të negociuara pa publikimin paraprak
të njoftimit të kontratës për ushtrimin e aktiviteteve të prokurimit që kanë për
qëllim dhënien e çfarëdo kontrate publike nëse, për aq sa është shumë e
nevojshme për arsye të emergjencave ekstreme që janë shkaktuar nga ngjarje
objektivisht të verifikueshme të cilat nuk kanë pasur mundësi të parashikohen
me arsye nga autoriteti përkatës kontraktues, autoriteti i tillë kontraktues nuk
mund ta japë kohën e kërkuar për ushtrimin e cilësdo procedurë tjetër që
parashtrohet në këtë ligj. Me kusht që kjo dispozitë të mos mund të shfrytëzohet
nëse rrethanat që e kanë krijuar situatën emergjente ekstreme mund t’u
atribuohen veprimeve neglizhente ose të qëllimta ose lëshimeve të autoritetit
kontraktues. Kërkesa e nenit 35.3. thekson se ekzekutimi i një procedure të
negociuar pa publikimin e njoftimit të kontratës në asnjë mënyrë nuk e liron
autoritetin kontraktues nga detyrimi i tij që të sigurojë që çmimi i kontraktuar
nuk është më i lartë se çmimi përkatës i tregut.

Gjetja

Me qëllim të analizës ekonomike të kontratës MSA – Marrëveshjen e mbështetjes
për Operator të Rrjetit Mobil Virtual (Kontratë e lidhur ndërmjet Telekomit të
Kosovës sh.a dhe Dardafone.net LLC (MVNO)), Kompania kishte kryer
procedurën e negociuar të prokurimit pa publikim të njoftimit për kontratë, të
cilësuar si rast emergjent ekstrem. Kjo procedurë e prokurimit, ishte përdorur
edhe përkundër faktit se menaxhmenti i Kompanisë, ishte i informuar për
kërkesën e një analize të tillë në gusht të vitit 2018. Bazuar në Raportin e
Komisionit të brendshëm vlerësues të datës 24.08.2018, për Masën 6 (kontrata
me Dardafon Net – Z), Komisioni kishte rekomanduar që një analizë financiare
e kontratës MSA kërkonte ekspertizë të jashtme nga ndonjë institucion me
renome.
Si rrjedhojë, për shkak të mos planifikimit me kohë dhe aplikimit të procedurës
së papërshtatshme të prokurimit të cilësuar si rast emergjent, Kompania kishte
kryer aktivitetin duke shpërblyer operatorin ekonomik me kontratë në vlerë
93,220€, e që në krahasim me shumën e planifikuar për këtë analizë prej 30,000€,
diferenca prej 63,220€ kishte shkaktuar kosto shtesë në dëm të Kompanisë.
Buxheti shtesë në vlerë 63,220€ ishte aprovuar nga Bordi i Drejtorëve. Kostot
shtesë ishin rrjedhojë e ofertës të pranuar nga vetëm një operator ekonomik si
dhe kushteve të panegociueshme nga operatori lidhur me Çmimin për përgatitje
të analizës brenda një afati të shkurtër kohor, si dhe arsyetimeve të
menaxhmentit të Kompanisë për pranimin e ofertës duke marrë për bazë nevojat
emergjente për këtë analizë.

29

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

Sipas pohimeve të zyrtarit kryesor të prokurimit, procedura emergjente ishte
përdorur, pasi që ky departament nuk ishte informuar me kohë nga
menaxhmenti për përfshirje të aktivitetit në planin vjetor të prokurimit.
Ndikimi

Mos përfshirja e këtij aktiviteti në plan vjetor të prokurimit si dhe aplikimi i
procedurës së papërshtatshme vë në pikëpyetje arritjen e vlerës për para.
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se kur paraprakisht janë në dijeni rreth nevojave
për analiza komplekse të marrëveshjeve specifike të kompanisë, aktivitetet e tilla
përfshihen në planin vjetor të prokurimit si dhe iniciohen me kohë, duke
shmangur procedurat emergjente të cilat mund të shpijnë në mos arritjen e vlerës
për para.

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen
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13: Shpërblimi me kontratë i operatorit ekonomik të papërgjegjshëm dhe dështimi në
realizim të kontratës
Kriteri

Sipas Ligjit për Prokurim Publik, Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një
tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me
të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit
(neni 59.4). Më tutje, Autoriteti kontraktues e s’kualifikon çdo kandidat ose
tenderues që nuk paraqet prova të mjaftueshme, sipas nenit 68 dhe 69 të këtij
ligji, që në mënyrë të arsyeshme tregojnë së kandidati ose tenderuesi i plotëson
kushtet minimale financiare, teknike dhe profesionale të përcaktuara në dosjen
e tenderit ose në njoftimin e kontratës (neni 67.2).

Gjetja

Për aktivitetin e prokurimit “Furnizim me pjesë rezervë për STB DVB 300
IP7630”, ishte shpërblyer me kontratë operatori ekonomik i cili nuk kishte
plotësuar kërkesat e kapacitetit teknik dhe profesional të parashtruara në
njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit. Ndërsa, lidhur me furnizimet e
kërkuara, operatori ekonomik nuk kishte dorëzuar certifikatën e origjinës,
certifikatën e prodhuesit, si dhe certifikatën e kualitetit. Si rrjedhojë, kontrata
ishe ndërprerë njëanshëm nga Telekomi, dy muaj pas nënshkrimit, pasi që
kontraktuesi nuk kishte arritur të siguronte furnizimet konform specifikacionit
teknik të kontratës.
Vlera e kontratës së shpërblyer është 9,248€. Kjo si shkak i pakujdesisë nga ana
e komisionit vlerësues të tenderëve gjatë procesit të vlerësimit të tenderëve, dhe
mungesës së mbikëqyrjes nga Drejtoria e Prokurimit.

Ndikimi

Dhënia e kontratës operatorit ekonomik të papërgjegjshëm është në
papajtueshmëri me ligjin e prokurimit publik, e që ka rezultuar edhe me
dështimin e realizimit të kontratës.
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se Departamenti i Prokurimit ushtron
mbikëqyrje ndaj komisionit të vlerësimit të tenderëve në mënyrë që të evitohen
rastet e dhënies së kontratës operatorëve ekonomik të papërgjegjshëm, ofertat e
të cilëve nuk i plotësojnë kërkesat e parashtruara në njoftimin për kontratë dhe
dosjen e tenderit.

Përgjigjja e menaxhmentit:

Pajtohen
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14 Mos emërimi i menaxherit të projekteve për hartimin e planeve të menaxhimit të
kontratave dhe raportet e progresit të tyre
Kriteri

Rregullat dhe udhëzuesi operativ për prokurimin publik, kërkojnë që pas
nënshkrimit të kontratës Zyrtari Kryesor Administrativ emëron një menaxher të
projektit për menaxhimin e kontratës (paragrafi 61.4); menaxheri i projektit
harton një plan për menaxhimin e kontratës i cili dorëzohet tek departamenti i
prokurimit (paragrafi 61.7, 61.8 dhe 61.9); dhe menaxheri i projektit harton dhe
dorëzon raportin mbi progresin e një kontrate tek departamenti i prokurimit
(paragrafi 61.20).

Gjetja

Testet tona tregojnë se, për gjashtë kontrata3 nuk kishte dëshmi se Zyrtari
Kryesor Administrativ (ZKA), kishte emëruar menaxherët e këtyre projekteve
dhe se Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit e kishte informuar ZKA që të emëroj
menaxherët e projekteve specifike.
Përveç kësaj, për tri kontrata4 nuk ishin hartuar planet për menaxhimin e
kontratave si dhe raportet e progresit të zbatimit të kontratave. Kjo si shkak i
mos funksionimit të duhur të kontrollit të brendshëm.

Ndikimi

Mos emërimi i menaxherëve të kontratave, mund të shpie në devijime esenciale
të kushteve të kontratës me implikime financiare duke rrezikuar edhe arritjen e
objektivave të kontratës specifike.
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që për çdo kontratë të prokurimit, të emërohen
menaxherët e projekteve të cilët do të hartojnë planet e menaxhimit të kontratave
dhe raportet e progresit të zbatimit të kontratave, duke siguruar mbikëqyrje dhe
monitorim për kontraktorët, që të zbatojnë kontratat në përputhje me termet dhe
kushtet e kërkuara.

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen

“Shërbime Profesionale Financiare” , “Punë tipike civile për demontimin e BTS-ve” , “Furnizim me pjesë rezervë për STB
DVB 300 IP7630”, “Furnizim me pajisje mobile telekomunikuese (Telefona mobil, Smart Phones, USB modema, etj)”,
”Shërbime të realizimit të reklamave dhe furnizim me materiale marketing”, dhe “Benefite për sigurim shëndetësor”.
4 “Shërbime Profesionale Financiare”, “Furnizim me pajisje mobile telekomunikuese (Telefona mobil, Smart Phones, USB
modema, etj.)”, dhe “Benefite për sigurim shëndetësor”.
3
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Çështja A15 Mos plotësimi i dokumentit ‘Identifikimi Financiar Bankar’ nga ana e kontraktorëve
Kriteri

Kontratat e lidhura me operatorët ekonomik, specifikojnë se pagesat që duhet të
bëhen sipas faturës së lëshuar nga kontraktuesit , do të bëhen në llogarinë
bankare të dhënë në pjesën V - Identifikimi Financiar Bankar , që e plotësojnë
kontraktuesit. I njëjti formular që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë duhet të
përdoret nga kontraktuesit për t’i raportuar ndryshimet në llogaritë e tyre
bankare.

Gjetja

Tek tri kontrata5 identifikuam se, Kontraktuesit me rastin e nënshkrimit të
kontratave nuk kishin plotësuar dokumentin “Identifikimi Financiar Bankar”,
dokument i cili do duhej të përmbante shënimet e detajuara rreth xhirollogarisë
së tyre bankare, ku do të transferoheshin mjetet nga Kompania, sipas pranimit
të punëve, furnizimeve apo shërbimeve, të kontratave specifike.
Kjo kishte ndodhur si rrjedhojë e mos kërkesës nga Autoriteti Kontraktues, për
plotësim të këtij dokumenti nga kontraktorët.

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 nga Kompania tek
kontraktuesit.
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se me rastin e nënshkrimit të kontratave,
kërkohet dokumenti i Identifikimit Financiar Bankar, të plotësuar nga
Operatorët Ekonomik me shënimet e llogarive të tyre bankare, i cili 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

5

“Punë tipike civile në infrastrukturën telekomunikuese”, ”Punë ndërtimore dhe material për vendosjen, demontimin
dhe dislokimin e BTS-ve” ,dhe “Shërbime të realizimit të reklamave dhe furnizim me materiale marketingu”.
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16: Mos respektimi i kornizës ligjore për përgatitje të Dosjes së Tenderit
Kriteri

Sipas Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, kërkohet që
varësisht nga natyra e aktivitetit të prokurimit, autoriteti kontraktues gjatë
zbatimit të procedurave të negociuara pa publikim të njoftimit për kontratë,
duhet të përdorë njërën nga dosjet e tenderit të zyrtarizuara nga KRPP (neni 52).

Gjetja

Për dy6 aktivitete të prokurimit, Kompania kishte kryer procedurën e negociuar
të prokurimit pa publikim të njoftimit për kontratë duke hartuar termet e
referencës, mirëpo nuk kishte përgatitur dosjen e tenderit ku do deklaroheshin
të gjitha informacionet përkatëse të dosjes lidhur me udhëzimet për ofertuesit,
fletën e të dhënave të tenderit dhe anekset, kushtet e përgjithshme dhe të
veçanta, si dhe çdo kërkesë të sigurimit, informatë apo sqarim shtesë.
Sipas sqarimeve të zyrtarit kryesor të prokurimit, kjo si shkak i mos praktikave
të mëparshme për përgatitje të dosjes gjatë kryerjes të procedurave të tilla të
prokurimit.

Ndikimi

Mos hartimi i dosjes së tenderit krijon parakushte për lëshime në informacione
të rëndësishme të aktivitetit, shmangie të përdorimit të anekseve standarde, si
dhe mundësi për krijim të paqartësive për tenderuesit potencial.
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që Zyra e prokurimit ti respektojë dispozitat e
kornizës ligjore, kur kërkohet përgatitja e dosjes së tenderit, duke krijuar
transparencë në informacion për operatorët ekonomik potencial.

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen

6

“Shërbime Profesionale Financiare”, “Shërbime të përfaqësimit në Arbitrazh Ndërkombëtar”.
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Çështja A17- Raste të faturave të shpenzimeve të paprotokoluara
Kriteri

Procedurat Standarde të Operimit (PSO-Financa) faturat që arrijnë nga
operatorët ekonomik në Kompani, dorëzohen në arkiv dhe pas arkivimit të tyre
dërgohen në Departamentin e Financave – zyra e thesarit (pika 2.5.1.1). Ndërsa
zyra e thesarit bën pranimin, kontrollimin si dhe verifikimin e faturave (pika
2.5.1.2).

Gjetja

Testet tona tregojnë se, në rastin e shpenzimeve që derivojnë nga kontratat e
lidhura me operatorë të ndryshëm ekonomik, identifikuam se nga 22 fatura të
pranuara, 15 prej tyre nuk ishin protokolluar. Këto fatura kanë të bëjnë me
shërbime të ndryshme si: shërbime profesionale financiare; benefite për sigurim
shëndetësor; punë ndërtimore dhe material për vendosjen, demontimin dhe
dislokimin e BTS-ve, si dhe furnizim me pajisje telekomunikuese. Përveç kësaj,
11 fatura të pranuara nga ARKEP po ashtu nuk ishin protokolluar. Kjo kishte
ndodhur si shkak i mos funksionimit të duhur të kontrollit të brendshëm.

Ndikimi

Mos protokollimi i faturave mund të ketë efekt në krijimin e parakushteve për
pagesa fiktive, dyfishim të pagesave apo edhe me vonesa në pagesën e
obligimeve, të cilat reflektojnë me ekspozim ndaj ndëshkimeve.
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të gjitha faturat e furnitorëve të pranohen
nëpërmjet arkivës dhe të protokollohen para se të dorëzohen në zyrën e thesarit.

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen
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Çështja A18 Ndarje e tenderëve për furnizime/punë të njëjta/të ndërlidhura
Kriteri

Sipas Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, hartimi i
planit vjetor të prokurimit: eliminon nevojën për prokurime emergjente apo
përjashtime; mbledhë kërkesat kur është e mundshme për të fituar vlerën për
paranë; mundëson identifikimin e kontratave kornizë; dhe eviton ndarjen e
kërkesave të prokurimit që janë kryesisht të njëjta ose të ndërlidhura (neni 5).

Gjetja

Nga analizat tona të Raportit Vjetor për Kontratat e nënshkruara gjatë vitit 2019,
identifikuam ndarje të tenderëve për furnizime/punë të njëjta apo ndërlidhura
si:
-

dy kontrata për furnizim dhe montim me laminat, në vlerë të përbashkët
19,643 Euro;

-

dy kontrata për furnizim me inventar, në vlerë të përbashkët 5,880 Euro;
dhe

-

dy kontrata për punë, material për vendosjen dhe dislokimin e BTS-ve , në
vlerë të përbashkët 247,842 Euro.

Kjo kishte ndodhur si shkak i mos planfikimit të duhur të aktiviteteve të
ndërlidhura nga viti paraprak dhe nevojave në vazhdimësi për aktivitetet e tilla
gjatë vitit 2019.
Ndikimi

Ndarja e tenderëve për furnizime dhe punë të njëjta apo ndërlidhura mund të
ndikojë në kufizimin e konkurrencës dhe në aspektin cilësor të furnizimeve apo
punëve.
Bordi i Drejtorëve të sigurojë, planifikim të mirëfilltë të aktiviteteve, ku
kërkesat e njëjta apo të ndërlidhura bëhen përmes një aktiviteti të vetëm duke
mundësuar blerje efikase gjatë shpenzimit të parasë.

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen

36

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

2.3

Gjetjet për sistemet informative

Objektivi i këtij auditimi ka qenë që të vlerësohet nëse të dhënat që regjistrohen dhe përpunohen në
Sistemet Informative të Telekomit të Kosovës kanë ndodhur në sistemet hyrëse, janë transferuar në
mënyrë të saktë, të plotë dhe të besueshme në sistemet tjera informative të Telekomit dhe kanë
ruajtur integritetin gjatë ciklit të përpunimit të tyre.

Kontrollet e aplikacioneve për të dhënat me ndikim financiar
Kontrollet e aplikacioneve janë kontrolle që bëhen për tu siguruar që transaksionet e ekzekutuara,
procesimi i të dhënave, mbajtja e regjistrave si dhe kontrollet e brendshme mbështesin procesin e
aktiviteteve të kompanisë. Si rezultat i kontrolleve të të dhënave me ndikim financiar, ne kemi
vërejtur mangësitë si në vijim:
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Çështja B6: Mungesa e sistemeve të avancuara që të identifikojë ngjarjet nga radio – swich faturim
Kriteri

Për të gjitha thirrjet, mesazhet telefonike, interneti, gjenerohet trafik, dhe ky
trafik duhet të regjistrohet në qendrën e SWITCH-ve, prej së cilave krijohen
CDR-të (Detajet e Shënimeve të Thirrjes) dhe transferohen nëpër sistemet
përkatëse.

Gjetja

Kompania kishte bërë disa krahasime ndërmjet sistemeve, për t’u siguruar se i
gjithë trafiku i realizuar është regjistruar në CDR dhe ky trafik është transferuar
në sistemet e faturimit, mirëpo këto kontrolle nuk ishin të plota. Përveç kësaj,
Kompania kishte aprovuar një procedurë për matje të trafikut Radio – Switch –
Billing, mirëpo kjo procedurë nuk përmban matjen totale të trafikut të realizuar.
Matjet e trafikut bëhen vetëm nga pjesa Switch – Billing për numër të CDR-ve si
dhe numri i thirrjeve/mesazheve në total, nëse ka shkuar në sistemin e faturimit.
Në pjesën e radios ku regjistrohet i gjithë trafiku, njehsorët shfrytëzohen vetëm
për dimensionin e rrjetit me qëllim të përmirësimit të kualitetit të shërbimit.
Sipas zyrtarëve të Kompanisë, verifikimi nëse gjithçka është duke u regjistruar
në mënyrën e duhur bëhet vetëm gjatë fazës testuese të konfigurimit të Switchave si dhe në testet që realizohen për marrëveshjet roaming në të cilat përfshihen
edhe thirrjet me kohën e thirrjes dhe kohëzgjatjen për thirrjet test të realizuara.
Për më tepër, nuk bëhen kontrolle në mënyrë sistematike nëse në vazhdimësi
procesi është duke u realizuar sipas parametrave të parapërcaktuara.
Më tutje, matje të trafikut të realizuar nuk janë bërë deri më tani në mes të pjesës
së radios ku regjistrohet tërë trafiku i realizuar (minuat, interneti, mesazhet) dhe
të dhënat që regjistrohen në sistemin e faturimit, pasi që matja është shumë
komplekse dhe Kompania nuk ka një sistem të avancuar për të bërë matjen e
gjithë trafikut. Departamenti i sigurimit të të hyrave, i cili sipas procedurës do të
jetë përgjegjës për kontrollin e matjeve të trafikut, ka bërë kërkesën për një
sistem të avancuar i cili për shkak të mjeteve financiare nuk është planifikuar të
iniciohet as këtë vit.

Ndikimi

Mos krahasimi i të dhënave në mes të sistemeve, mund të shkaktojë dyshime se
i gjithë trafiku i shpenzuar ka defekte në faturim dhe kjo situatë i shkakton
humbje Kompanisë.

Rekomandimi B6 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se është ndërtuar një mekanizëm i tillë i cili siguron
se i gjithë trafiku i realizuar është duke u regjistruar në CDR dhe ky trafik është
duke u transferuar në sistemet e faturimit.
Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen
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Çështja B7: Mangësi në parandalimin e humbjeve të të hyrave financiare dhe korrigjimeve të
aktiviteteve që konsiderohen si jo normale
Kriteri

Telekomi duhet të zvogëloj dhe të parandaloj aktivitet jonormale që ndikojnë në
humbjen e të hyrave financiare dhe në cilësinë e shërbimeve të ofruara.

Gjetja

Me teste tona, janë identifikuar mangësi në parandalimin e humbjeve dhe
korrigjimeve të aktiviteteve që konsiderohen si mashtrime. Telekomi i Kosovës
gjatë vitit 2019, ishte ballafaquar me aktivitetet jo normale të cilat kanë shkaktuar
dëme financiare në telefoninë mobile dhe në atë fikse. Nga raportet e ofruara të
këtyre dukurive është vërejtur për:
-

Sulme në llogaritë SIP; sulme të tilla ishin identifikuar tek dhjetë
konsumator në tetëmbëdhjetë numra fiks, duke shkaktuar një dëm tek
konsumatorët në shumën 120,378€, ndërsa vlera e dëmit që mund të bartet
edhe tek Telekomi është 68,966€. Pas verifikimit të thirrjeve, kemi vërejtur
që te konsumatorë të caktuar, thirrjet kishin zgjatur për më shumë se pesë
ditë, ndërsa numrat nuk ishin bllokuar nga Telekomi.
Mungesa e një sistemi të avancuar dhe në kohë reale, për identifikimin dhe
bllokimin e menjëhershëm të këtyre aktiviteteve, si dhe mos monitorimi
dhe mos intervenimi në kohë, kishte bërë që këto aktivitete të përsëriten
dhe kishte shkaktuar humbje finanaciare.

-

Aktivitete “Sim2Sim” (gjithsej 998) kishin ndodhur edhe këtë vit,. Sipas
zyrtarëve në Telekom, bazuar në mesataren e minutave të shpenzuar, këto
aktivitete është llogaritur që kishin shkaktuar një humbje prej 3,186€.
Vonesat në ndalimin e aktiviteteve “Sim2Sim”, në fillim të vitit ishin për
shkak se menaxhimi i këtyre numrave bëhej nga MVNO (Z-mobile), e që
më vonë Telekomi kishe marrë masa, që pavarësisht operatorit ti ndërpres
ato. Ndërsa në fund të vitit, kur të gjithë numrat i ishin bartur Telekomit,
përsëritja kishte ndodhur për shkak të riaktivizimit automatik të numrave,
mirëpo pas përsëritjes së parë të këtij aktiviteti këta numra ishin bllokuar
sërish.

Vlen të theksohet se, Telekomi përgjatë kësaj periudhe, kishte marrë disa masa
për parandalimin e këtyre dukurive që kishin ndikuar në uljen e këtyre
aktiviteteve në fund të vitit 2019.
Ndikimi

Identifikimi me vonesë i sulmeve në sistemet e telefonisë si dhe i trafikut të
anashkaluar mund të ndikoj edhe më tej në humbjen e të hyrave, konsumatorëve
si dhe në prishjen e imazhit të Kompanisë.
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Rekomandimi B7 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë marrë masat e nevojshme për identifikimin
dhe bllokimin e menjëhershëm të aktiviteteve, që shkaktojnë humbje të të hyrave
financiare e gjithashtu edhe dëmtim të cilësisë së shërbimit.
Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen
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Çështja B8: Në sistemin e kontabilitetit nuk mund të kontrollohen/ raportohen me kohë pagesat
e faturave PostPaid nga pikat e shitjes
Kriteri

Të gjitha transaksionet financiare duhet të regjistrohen dhe të raportohen me
kohë në sistemin e kontabilitetit në baza ditore, si dhe të jenë në harmoni të plotë
me të dhënat që ekzistojnë nëpër sistemet tjera që Kompania i posedon.

Gjetja

Analizat e bëra të transaksioneve të realizuara në pikat shitëse për pagesat e
faturave PostPaid, tregojnë që Kompania nuk ka mundësi t’i kontrollojë pagesat
në kohë. Pagesat e faturave PostPaid bëhen nëpërmjet sistemit të menaxhimit të
klientëve CRM, por ky sistem nuk dërgon të dhëna në mënyrë automatike për
këto pagesa në sistemin e kontabilitetit ERP. Po ashtu, nëpërmjet sistemit të
kontabilitetit ERP, nuk ishte e mundur të identifikohen këto pagesa në
momentin e realizimit të tyre.
Pagesat e faturave regjistrohen në sistemin ERP në bazë të ekstraktit bankar
sipas deponimeve që janë realizuar nga pikat shitëse. Mjetet e arkëtuara në pikat
shitëse nuk ishin të identifikueshme në sistemin e kontabilitetit ERP sipas
pagesave “PostPaid” ditore, si dhe sistemi i kontabilitetit nuk kishte mundësi të
raportoj me kohë për arkëtimet e faturave PostPaid.
Pas trajtimit të kësaj çështje në raportin e auditimit paraprak, Departamenti i
Financave kishte iniciuar kërkesën funksionale, për ndërlidhjen e sistemit CRM
me sistemin ERP, për raportet e arkëtimit/inkasimit të parasë së gatshme nga
pikat shitëse për konsumatorët në baza ditore. Kjo kërkesë në nëntor të vitit 2019
ishte aprovuar nga Bordi i Drejtorëve. Nga datë 12 maj të vitit 2020, ky projekt
ishte i gatshëm për procedim në prokurim, por ende nuk është aprovuar nga
menaxhmenti.

Ndikimi

Si rezultat i mos komunikimit ndërmjet sistemeve CRM dhe ERP, për pagesat e
faturave PostPaid, operatorët e pikave shitëse kanë mundësi që të mos dorëzojnë
mjetet për këto pagesa në baza të rregullta ditore, por për periudha të ndryshme
të deponojnë mjetet për pagesat e grumbulluara. Ky mos komunikim në kohë,
ka efekt në mos përputhje të të hyrave të inkasuara në sistemin e faturimit me
ato të regjistruara në sistemin e kontabilitetit. Përveç kësaj, mos identifikimi i
pagesave vështirëson kontrollin e të hyrave financiare nga pikat shitëse të
Kompanisë.

Rekomandimi B8 Bordi i Drejtorëve të sigurojë që është bërë ndërlidhja ndërmjet sistemeve CRM
dhe ERP në mënyrë që të dhënat për transaksionet e pagesave të faturave
‘PostPaid’ në pikat shitëse të raportohen në baza ditore.
Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen
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Çështja B9: Mos harmonizim i të dhënave për llogaritë e konsumatorëve ndërmjet sistemeve të
informacionit të Kompanisë
Kriteri

Të dhënat e paraqitura në sistemin e kontabilitetit, duhet të jenë në harmoni të
plotë, me të dhënat që ekzistojnë nëpër sistemet tjera të Kompanisë.

Gjetja

Nga analiza e jonë e listës së llogarive/numrave të konsumatorëve, të marrë nga
bazat e të dhënave të sistemeve informative SDM/HLR, Symphony,
CRM,ASDL, EWSD, ICC është identifikuar që të dhënat në këto sisteme nuk janë
të harmonizuara. Në këto sisteme që shërbejnë për aktivizimin e shërbimeve të
Telekomit dhe faturimin e konsumatorëve, ka konsumatorë që janë të regjistruar
në sistemin e rrjetit qendror SDM/HLR dhe sistemin CRM, si dhe janë aktiv në
këto sisteme, por nuk janë të regjistruar apo janë pasiv në sistemin SYMPHONY.
Përveç kësaj, ekzistojnë konsumatorë të cilët janë pasiv në sistemin e faturimit
dhe në sistemin CRM, ndërsa në sistemin e rrjetit qendror këta konsumatorë janë
aktiv. Këto mos-harmonizime të të dhënave të llogarive/numrave të
konsumatorëve, në mes të sistemeve, krijojnë hapësirë që konsumatorët ta
marrin shërbimin dhe të mos faturohen për shërbimin e marrë.
Kompania në vazhdimësi bënë harmonizimin e të dhënave nëpër sistemet e
informacionit në mënyrë manuale, në mungesë të platformës së pavarur që do
të kryente harmonizimet/analizat në mënyrë automatike.
Mos-harmonizimi i të dhënave të konsumatorëve nëpër sistemet e informacionit
të Kompanisë, ndodhë për shkak të mos provizionimit të të gjitha sistemeve të
informacionit nga sistemi CRM. Pra, instalimet/ modifikimet mbesin në statusin
gabim (“IN ERROR”), por, pas rezultatit të harmonizimeve sektori i BRM / CRM
i rregullon ato.

Ndikimi

Mos harmonizimi i të dhënave të llogarive/numrave të konsumatorëve në mes
sistemeve informative krijon mundësinë që konsumatorët ta marrin shërbimin
dhe të mos faturohen për shërbimin e marrë. Për më tepër, kjo ndikon që të ketë
një pasqyrë jo të qartë të të dhënave për konsumatorët si dhe të ketë humbje të
të hyrave financiare.

Rekomandimi B9 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të dhënat nëpër sistemet e informacionit të jenë
të harmonizuara. Gjithashtu në vazhdimësi të monitorohen sistemet e
informacionit dhe të trajtohen kontrollet e gabimeve që shfaqen gjatë
harmonizimit të të dhënave për konsumatorë.
Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen
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Çështja B10: Sistemi aktual i alarmeve nuk është i mjaftueshëm për të bërë monitorimin,
parandalimin dhe raportimin e incidenteve të ndryshme.
Kriteri

Kompania duhet të vendosë mekanizma që incidentet e sigurisë së informacionit
të monitorohen, parandalohen dhe raportohen sa më shpejtë që të jetë e mundur.

Gjetja

Analiza e jonë e raporteve të incidenteve të sigurisë së informacionit si dhe
analiza r transaksioneve të konsumatorëve, që ishin dëmtuar nga këto incidente,
ka nxjerrë përfundimin se Kompania kishte identifikuar me vonesë këto
incidente. Si pasojë ishin shkaktuar dëme financiare te konsumatorët, e
gjithashtu këto dëme mund të përcillen edhe tek Kompania.
Përveç kësaj, kishte alarme7 që nuk janë funksionale të cilat do të parandalonin
keqpërdorimet e mundshme qoftë aksidentale apo të qëllimshme.
Për më tepër, sistemi i alarmeve nuk i paraqet në kohë reale incidentet e
ndodhura të cilat ndikojnë automatikisht në mos identifikim dhe parandalimin
e tyre në kohë.
Sipas zyrtarëve të Kompanisë, kjo ka ndodhë nga mungesa e qasjeve në sistem
për konfigurim të alarmeve specifike. Kompania kishte dërguar kërkesa të
operatori ekonomik për rregullimin e tyre, mirëpo ende nuk janë funksionale.
Kompania kishte marrë disa masa që në të ardhmen të parandalohen incidentet
e tilla, në mënyrë që të minimizoj dëmet e saj, duke bërë ndalesa në sisteme tjera
si dhe monitorimin e tyre edhe në fundjavë, mirëpo edhe ato nuk ishin të
mjaftueshme për parandalimin e tyre. Po ashtu, zyrtarët përgjegjës kishin bërë
kërkesë për blerjen e sistemit të ri, mirëpo edhe këtë vit nuk ishte iniciuar blerja
e tij.

Ndikimi

Identifikimi me vonesë i incidenteve, pamundësia e konfigurimeve të alarmeve
dhe mosfunksionimi i tyre, mund të ndikojnë në humbjen e të hyrave financiare
e gjithashtu edhe në humbjen konsumatorëve që i posedon Kompania.

Rekomandimi B10 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që alarmet e sigurisë të jenë funksionale dhe të
ndërmarrë masa adekuate për identifikimin e shpejtë dhe parandalimin e
incidenteve, në mënyrë që të ruhet besimi i konsumatorëve dhe minimizohen
humbjet e mundshme financiare.
Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen

7

Riqkyja pa pagesë i numrave fiks dhe mobil (FIX_Reactivated_no_payment, REACTIVATED_NO_PAYMENT)

43

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

Kontrollet e aplikacioneve për përputhshmëri me rregullore
Kontrollet e përputhshmërisë në sistemet e informacionit bëhen për t’u siguruar që kompania në
sistemet e veta ka zbatuar rregullat e vlefshmërisë në pajtim me rregulloret.
Nga vlerësimet tona në aspektin e zbatimit të rregullave të vlefshmërisë në pajtim me rregulloret,
kemi vërejtur mangësitë si në vijim:

Çështja C2: Aktivizimi i shërbimit pa qenë të regjistruar më parë si konsumator
Kriteri

Sipas Rregullores për Regjistrimin e Parapaguesve të Telefonisë Mobile
(ARKEP), ofruesit e shërbimeve duhet ti regjistrojnë të gjithë konsumatorët para
se të aktivizohet shërbimi, pavarësisht a janë konsumator me kontratë apo
parapagues, si dhe nuk duhet ti aktivizojnë numrat pa qenë të regjistruar më
parë si konsumatorë.

Gjetja

Nëpërmjet sistemit CRM bëhet regjistrimi i konsumatorit dhe aktivizimi i
shërbimeve telekomunikuese. Ky sistem nuk ka mekanizëm të vlefshmërisë për
regjistrimin e konsumatorit, pra, i lejohet aktivizimi i shërbimeve pa u regjistruar
konsumatorët paraprakisht.
Për më tepër, nuk ka të validuar fushën e numrit personal të parapaguesve
rezident. Në analizat tona, janë identifikuar që janë 5,330 SiM kartela aktive që
marrin shërbime, pa qenë të regjistrua më parë nga parapaguesi. Përveç kësaj,
janë identifikuar 109,197 SiM kartela aktive, që janë transferuar nga MVNO ( Z
Mobile) pas skadimit të kontratës me Telekomin e Kosovës dhe për të cilët nuk
ka të dhëna të regjistruara të parapaguesit.
Kompania kishte ndërmarrë veprime për regjistrimin e të dhënave personale të
parapaguesve dhe ka pasivizuar 4,875 numra për parapaguesit që nuk janë
lajmëruar për regjistrim. Mirëpo, Kompania edhe më tutje vazhdon me
aktivizimin e shërbimit, pa regjistruar të dhënat personale të parapaguesit.
Mos zbatimi i mekanizmit të vlefshmërisë së të dhënave të konsumatorit dhe
aktivizimit të shërbimit, pa qenë të regjistruar në sistemin CRM, ka ndodhur për
shkak që menaxhmenti i Kompanisë ende nuk e ka proceduar kërkesën e
iniciuar nga Departamenti Teknik për zhvillimin e funksionit në sistem, për
arsyeje të gjendjes financiare të kompanisë. Ndërsa, për rastet e SiM kartelave
aktive të transferuar nga MVNO (Z-Mobile) në infrastrukturën e Kompanisë për
të cilët nuk ka të dhëna të regjistruara për parapaguesit, MVNO gjatë procesit të
migrimit nuk ka ofruar të dhënat e parapaguesve.
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Kompania në vazhdimësi është në proces të mbikëqyrjes manuale të numrave
aktivë të cilët nuk kanë të dhënat e konsumatorit, por menaxhmenti ende nuk
ka marrë një vendim për afatin kohorë të regjistrimit të këtyre konsumatorëve.
Ndikimi

Moszbatimi i rregullave të vlefshmërisë vështirëson identifikimin
konsumatorëve që kanë në shfrytëzim shërbimet e operatorit.

e

Rekomandimi C2 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që në sistemin e CRM-së fushat e obligueshme të
identifikimit për regjistrimin e konsumatorëve të funksionalizohen, në mënyrë
që të pamundësohet aktivizimi i shërbimit pa u regjistruar konsumatori. Përveç
kësaj, të bëhet ndërlidhja e sistemit CRM me ueb shërbimin e Agjencisë së
Regjistrit Civil për validimin e numrit personal dhe ueb shërbimin e Agjencisë
së Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës për validimin e numrit unik të biznesit.
Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen
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Çështja B11: Sistemi CRM lejon regjistrimin e më shumë se dhjetë SIM kartelave për një
person/konsumator fizik
Kriteri

Rregullorja për Regjistrimin e Para paguesve të Telefonisë Mobile parasheh që,
ofruesit e shërbimeve nuk mund të regjistrojnë në emër të një personi fizik si
konsumator më tepër se dhjetë SIM kartela.

Gjetja

Sistemi CRM, nëpërmjet të cilit bëhet regjistrimi i konsumatorëve, nuk ka
mekanizëm për të identifikuar dhe njoftuar operatorin e shitjes kur konsumatori
regjistrohet për blerjen e një SiM kartele, për numrin e kartelave aktive që ka në
shfrytëzim.
Në mungesë të këtij mekanizmi, Kompania ka ndërmarrë veprime për bllokimin
e numrave për konsumatorët të cilët kanë në shfrytëzim më shumë se 10 numra
aktiv, duke i pasivizuar ato. Mirëpo, në analizën e listës së konsumatorëve nga
baza e të dhënave të sistemit CRM, është identifikuar që ka ende konsumatorë
në emër të personit fizik, që kanë në shfrytëzim më shumë se 10 SiM kartela
aktive.
Pamundësia e përcjelljes nga operatori i shitjes në sistemin CRM për
konsumatorët që kanë arritur limitin e lejuar për regjistrimin e SiM kartelave në
emër të një personi fizik, ka ndodhur për shkak që ky funksion në sistemin CRM
duhet të zhvillohet nga operatori ekonomik. Departamenti Teknik ka iniciuar
këtë kërkesë tek menaxhmenti. Mirëpo, deri më tani kjo kërkesë nuk është
proceduar nga menaxhmenti për shkak të gjendjes aktuale financiare.

Ndikimi

Në mungesë të zbatimit të rregullave të vlefshmërisë në pajtim me aktet
rregullative ekziston rreziku që konsumatorët që kanë në shfrytëzim shërbimet
e operatorit t’i keqpërdorin ato.

Rekomandimi B11Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që në sistemin CRM janë zhvilluar mekanizmat që
kontrollojnë dhe kufizojnë regjistrimin e më shumë se dhjetë SiM kartelave për
të gjithë konsumatorët fizik, në mënyrë që të parandalohen keqpërdorimet e
mundshme.
Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen
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Kontrollet e qasjeve logjike në sisteme
Kontrollet logjike bëhen për të siguruar integritetin e informacionit të ruajtur në sistemet
informative, konfidencialitetin e të dhënave të ndjeshme dhe për të siguruar disponueshmërinë e
vazhdueshme të sistemeve të informacionit.
Ekzaminimet tona në kontrollet e qasjeve logjike në sisteme, kanë rezultuar me gjetjet në vijim:
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Çështja C3: Mungesë e monitorimit të regjistrave të aktiviteteve të përdoruesve në sistemet e
informacionit
Kriteri

Duhet të ekzistojnë gjurmë të mjaftueshme auditimit që regjistrojnë të gjitha
ngjarjet në sisteme dhe së paku të përfshijnë identifikimin e përdoruesit (ID),
llojin e ngjarjes, datën dhe orën, suksesin ose dështimin e treguesit, origjinën e
ngjarjes, si dhe identitetin ose emrin e objektit të prekur. Duhet të ekzistojnë
kontrollet për të siguruar që gjurmët e auditimit gjenerohen. Gjurmët e auditimit
rishikohen dhe monitorohen periodikisht për të identifikuar aktivitet jonormale.

Gjetja

Nga verifikimi i të dhënave për aktivitetet e përdoruesve në tri platforma (ICC,
CRM dhe SYMPHONY) të marra si mostra, tregojnë se ekzistojnë gjurmë të
aktiviteteve të përdoruesve në këto platforma, mirëpo në platformën e CRM-së
gjurmët audituese nuk janë të mjaftueshme. Pjesa më e madhe e parametrave që
tregojnë ndryshimet janë të paplotësuara, gjithashtu koha e ndryshimit nuk
është e plotë.
Departamenti Teknik, kishte aprovuar procedurën për gjenerimin dhe
monitorimin e gjurmëve audituese, për të gjitha platformat që shfrytëzohen në
këtë departament. Mirëpo, gjurmët audituese nuk monitorohen në periudha të
rregullta kohore, por vetëm me kërkesa të veçanta nga sektori i Sigurimit të të
hyrave dhe zyrtari për mbrojte të të dhënave.
Për më tepër, Kompania kishte autorizuar zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave
për monitorim të gjurmëve audituese, mirëpo ai nuk ishte i njoftuar për këtë
procedurë andaj edhe nuk kishte bërë monitorimin e tyre. Sipas zyrtarëve të
Kompanisë, kjo ka ndodhë edhe për shkak të volumit shumë të madh të të
dhënave dhe pamundësisë së grumbullit të tyre në një platformë. Po ashtu, në
mungesë të një sistemeve për grumbullim dhe analizë të ngjarjeve të ndodhura,
kontrolli bëhet vetëm me inicim të rasteve të veçanta ku të dhënat nxirren nga
secila platformë.

Ndikimi

Mungesa e rregullt e monitorimit të gjurmëve ndikon në mungesë të
identifikimit të aktiviteteve jonormale, të cilat mund të kenë efekt financiar dhe
ekspozim të informacionit të paautorizuar.

Rekomandimi C3 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që gjurmët audituese përmbajnë informacionin e
plotë dhe të lexueshëm për monitoruesin, si dhe të sigurojë që regjistrat e
gjurmëve të auditimit mbi aktivitetet e përdoruesve rishikohen dhe të
raportohen në periudha të rregullta kohore.
Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen
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Çështja C4: Mangësi në kontrollet e përdoruesve me qasje të plotë në sistemet e informacionit
Kriteri

Për të siguruar integritetin e informacionit të ruajtur në sistemet e informacionit,
konfidencialitetin e të dhënave të ndjeshme dhe për të siguruar
disponueshmërinë e vazhdueshme të sistemeve të tyre të informacionit duhet të
ketë kontrolle logjike.

Gjetja

Pas analizës së listave të përdoruesve me rolet dhe përgjegjësitë që kanë në
sistemet e informacionit, kemi vërejtur se ka përdorues me qasje të plotë si në
aplikacion ashtu edhe në bazën e të dhënave. Po ashtu, qasje të plotë kanë edhe
përdoruesit e jashtëm të kontraktuar për mirëmbajtjen e sistemeve.
Për më tepër, administratorët e bazës së të dhënave përdorin llogaritë gjenerale
për të administruar sistemet e informacionit. Ndryshimet e transaksioneve në
bazën e të dhënave bëhen me llogari/ID të administratorit, gjë që vështirëson
identifikimin e aktiviteteve të bëra nga shfrytëzuesit (administratorët), pasi që
këto llogari mund të përdoren nga më shumë se një shfrytëzues.
Në “Data Warehouse” (DWH), baza e të dhënave që përmban të dhëna historike
të cilat nuk duhet të ndryshohen, është vërejtur se ka përdorues që kanë qasje të
plotë.
Po ashtu, për kërkesat për ndryshime në sisteme nuk ka kontrolle kompenzuese
për t’u siguruar që të dhënat e autorizuara mbeten të pandryshuara.
Kompania, në shtator të vitit 2019 kishte hartuar procedurën për monitorimin e
aktiviteteve në platforma teknike, mirëpo nuk ka procedurë për menaxhimin,
autorizimin dhe kontrollimin e aktiviteteve të përdoruesve me qasje të plotë në
sistemet informative. Përdorimi i ID/llogarive gjenerale për administrimin e
bazës së të dhënave ka ndodhur për shkak të numrit të kufizuar të licencave.
Përveç kësaj, në mungesë të veglës për monitorimin e aktiviteteve të
përdoruesve nuk janë bërë kontrolle të përdoruesve me qasje të plotë në sisteme.
Për më tepër, punonjësit janë të ngarkuar me detyra të dyfishta, për
administrimin e sistemit dhe bazës së të dhënave, role këto që rekomandohet të
jenë të ndara.

Ndikimi

Mungesa e kontrollit të përdoruesve me qasje të plotë në një sistem të
informacionit, ku do të duhej të ruhej me kujdes integriteti i të dhënave, si dhe
përdorimi i llogarive/ID gjeneralë (built-in) ose me qasje të pakufizuara,
rrezikon që të realizohen/fshihen transaksione të qëllimshme dhe të
paautorizuara dhe këto transaksione mund të mos identifikohen. Përdorimi i
këtyre llogarive ekspozon tërë bazën e të dhënave ndaj rreziqeve të qëllimshme
apo aksidentale.
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Rekomandimi C4 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë hartuar politikat dhe procedurat për
menaxhimin, autorizimin dhe kontrollimin logjik të përdoruesve me qasje të
plotë; janë rishikuar aktivitetet e këtyre përdoruesve për tu siguruar që nuk kanë
kryer funksione/aktivitete të paautorizuara; ndryshimet në transaksione në
bazat e të dhënave po bëhen me llogari të personalizuara të administratorëve,
për të parë nga kush është bërë ndryshimi; dhe të sigurojë që përdoruesit në
DWH të kenë kufizime vetëm për leximin e të dhënave me qëllim të ruajtjes së
integritetit të tyre.
Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen
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Çështja B12: Mos ndërprerja e të drejtave dhe qasjes në sistemet e informacionit për punonjësit
në momentin e ndërprerjes së kontratës apo ndryshimit të pozitës së punës.
Kriteri

Të drejtat e qasjes në përdorimin e sistemeve e informacionit për të gjithë
punonjësit, kontraktuesit apo palët e treta, ndërpriten në momentin e
ndërprerjes së kontratës, pasivizohen nëse nuk përdoren për një periudhë të
caktuar kohore, apo përshtaten me ndryshimet e përgjegjësive.

Gjetja

Në analizën e bërë të listës së punonjësve, të cilët kanë ndërprerë kontratën e
punës me Kompaninë dhe listës së përdoruesve aktiv në sistemet e informacionit
që ka në shfrytëzim Kompania, kemi vërejtur që ka llogari të punonjësve që janë
aktiv në sistemet e informacionit. Po ashtu, nga lista e përdoruesve që kanë qasje
në sistemet e informacionit, ka përdorues të cilëve iu është ndryshuar pozita e
punës ndërsa të drejtat e qasjes në sistem nuk iu është ndërpre/ndryshuar me
pozitën që kanë.
Menaxhmenti i Kompanisë ka aprovuar procesin dhe procedurën për
ndryshimin/ndërprerja e qasjes në platformat teknike në shtator të vitit 2019.
Departamenti i Burimeve Njerëzore( DBNJ), për rastet e ndërprerjes së kontratës
së punonjësve me Kompaninë kishte njoftuar Departamentin Teknik, mirëpo
menaxheri i sistemit CRM nuk ka pranuar asnjë kërkesë për ndërprerje të qasjes.
Ndërsa për rastet e ndryshimit të pozitës së punës së punonjësve, DBNJ dhe
departamenti përkatës të cilës i takon punonjësi nuk ka njoftuar Departamentin
Teknik.

Ndikimi

Përdoruesit të cilët janë aktiv dhe të cilët nuk kanë kontratë pune me Kompaninë
apo kanë ndryshuar pozitën e punës, rrezikojnë që të bëjnë aktiviteteve të
qëllimshme të paautorizuara të cilat ndikojnë në funksionimin e sistemeve,
zbulimin e informacionit, humbje financiare si dhe humbje të reputacionit të
Kompanisë.

Rekomandimi B12 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të drejtat e qasjes në përdorimin e sistemeve të
informacionit të ndërprehen menjëherë për punonjësit, në momentin e
ndërprerjes së kontratës apo të përshtaten me ndryshimet e përgjegjësive.
Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen
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Çështja C5: Mos rishikimi periodik i të drejtave të qasjes së përdoruesve në sistemet e
informacionit
Kriteri

Kompania duhet të kryejë një rishikim periodik të llogarive të përdoruesve duke
përfshirë një rishikim të të drejtave të qasjes së përdoruesve për të siguruar që
ato mbeten të përshtatshme për funksionin e tyre.8

Gjetja

Kompania nuk kishte procedura për rishikimin periodik të të drejtave të qasjes
të përdoruesve në sistemet e informacionit si dhe nuk ka kryer rishikime
periodike të të drejtave të qasjes të përdoruesve për të gjitha sistemet e
audituara. Në analizën e listës të përdoruesve në sistemet e informacionit është
vërejtur që, ka përdorues që nuk janë kyçur në sistem më shumë se gjashtë muaj,
ku disa nga këta punonjës të cilët kanë aktive llogarinë e qasjes, kanë ndërprerë
kontratën me Kompaninë. Kompania deri më tani ka arritur të bëjë rishikim të
qasjes së përdoruesve vetëm për sistemin ERP, për përdoruesit që nuk janë qasur
asnjëherë në sistem gjatë vitit 2018-2019.
Në mungesë të procedurave për rishikim periodik të të drejtave të përdoruesve
në sistemet e informacionit, nuk është marrë iniciativë nga Departamenti Teknik
për të rishikuar të drejtat e qasjes së përdoruesve në të gjitha sistemet.

Ndikimi

Mungesa e rishikimit në baza periodike të të drejtave të qasjes së përdoruesve
në sistemet e informacionit rrit rrezikun që përdoruesit të kenë të drejta jo të
përshtatshme me përgjegjësitë e tyre dhe mund të përdorin informacione të
ndjeshme ose të panevojshme.

Rekomandimi C5 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë hartuar procedurat për rishikimin e të
drejtave të qasjes në sistemet e informacionit, si dhe po bëhet rishikimi në baza
të rregullta periodike i roleve dhe përgjegjësive të përdoruesve, për t’u siguruar
që ato janë të vlefshme dhe të përshtatshme për funksionin e punës së
përdoruesve.
Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen

8

ISACA, CISA Review 27th Edition, 2019
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Çështja B13: Sistemi SDM/HLR nuk ofron siguri të mjaftueshme në autentifikim të llogarive/ID
të përdoruesve
Kriteri

Kompania duhet të ketë një politikë që përcakton rregulla për menaxhimin e
fjalëkalimeve. Fjalëkalimet duhet të kenë së paku tetë karaktere, të jenë
kombinim i tre shkronjave, numrave apo karaktereve speciale.

Gjetja

Në verifikimin dhe testimin e administrimit të fjalëkalimeve në sistemin
SDL/HLR, kemi gjetur që sistemi nuk ka siguri të mjaftueshme në
autentifikimin e llogarive. Ky sistem lejon që përdoruesi për llogarinë/ID e tij
të përdorë fjalëkalim me gjatësi edhe me vetëm një karakter.
Në mungesë të kontratës së mirëmbajtjes së sistemit informativ me operatorin
NOKIA, Kompania nuk ka arritur të rregulloj funksionin e kompleksitetit të
fjalëkalimit në sistem. Kompania këtë problem e ka trajtuar si gabim të sistemit,
e të cilin mund ta evitojë vetëm ky operator.

Ndikimi

Mungesa e kompleksitetit të fjalëkalimit si dhe mos-zbatimi i ndryshimit të
fjalëkalimit në periudha të rregullta kohore rrezikon që fjalëkalimi i llogarive/ID
të përdoruesve të zbulohet nga persona të paautorizuar dhe këto llogari të
keqpërdoren.

Rekomandimi B13 Bordi i Drejtorëve të sigurojë që kompleksiteti i fjalëkalimeve po zbatohet në
sistemet e informacionit.
Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohen
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3

Çështjet e zgjidhura gjatë ciklit të auditimit

Ne gjithashtu gjetëm çështje që iu komunikuan menaxhmentit dhe u zgjidhën në mënyrë efektive
gjatë auditimit aktual. Ato nuk kërkojnë ndonjë veprim të mëtutjeshëm dhe raportohen vetëm me
qëllim të dokumentimit të komunikimit në fjalë, veprimeve të ndërmarra dhe rezultateve të tyre.
Këto ishin si më poshtë:

Gjetja

NJAB nuk kishte themeluar dhe nuk kishte mirëmbajtur një sistem të
monitorimit të rezultateve të komunikuara të angazhimeve, për tu siguruar se
rekomandimet janë zbatuar në mënyrë efektive. Kjo ka ndodhur si pasojë se
NjAB e arsyeton monitorimin e zbatimit të rekomandimeve me verifikimin e
implementimit në auditimin e radhës.
Poashtu, Menaxhmenti i Kompanisë gjatë auditimit nuk kishte dëshmuar se në
mënyrë sistematike përcjellë progresin e përmbushjes së rekomandimeve të
dhëna nga NJAB.

Veprimi i kërkuar Bordi i Drejtorëve nëpërmjet Komitetit të Auditimit të sigurojë, që Njësia e
Auditimit të Brendshëm në baza periodike të monitoroj rezultatet e
komunikuara të angazhimit, për tu siguruar se rekomandimet janë zbatuara në
mënyrë efektive apo që menaxhmenti i ndërmarrjes ka pranuar rrezikun e mos
marrjes së veprimeve. Njëkohësisht të sigurohet se menaxhmenti i Kompanisë
në mënyrë të vazhdueshme bënë përcjelljen e përmbushjes së rekomandimeve
të dhëna nga Njësia e Auditimit të Brendshëm sipas zotimeve në rekomandimet
finale.
Rezultati

Njësia e Auditimit te Brendshëm dhe Menaxhmenti i Kompanisë që nga Janari
i vitit 2020, ka nisur të aplikoj procedurën standarde të operimit për matjen e
nivelit të zbatimit të rekomandimeve të dhëna nga NJAB. Kjo procedurë është
nxjerrë nga Njësia Qendrore Harmonizuese me 15.01.2020.
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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 32 rekomandime. Telekomi i 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, 13 rekomandime ishin zbatuar plotësisht, 3 ishin
zbatuar pjesërisht dhe 16 rekomandime nuk ishin zbatuar ende. Për një përshkrim më të plotë të
rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në Tabelën 1 (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

Baza për
opinion

Kryesuesi i Bordit duhet të Gjendja mbetet e pa Rekomandim i
siguroj se është bërë një analizë ndryshuar.
Bordi
dhe pa zbatuar
e detajuar për t’i
Menaxhmenti kanë marrë
përcaktuar shkaqet të cilat disa veprime mirëpo të
kanë ndikuar në modifikim të pamjaftueshme për daljen
nga kjo gjendje.
Opinionit dhe të
merren veprimet e nevojshme
për përmirësimin e situatës së
krijuar. Pasqyrat
financiare të Kompanisë duhet
të përgatiten në një bazë e cila
është e
përshtatshme dhe e bazuar në
realitetin
ekonomik
të
Kompanisë. Nënshkrimi
i pasqyrave nga KE dhe
ZKFTH, duhet të bëhet vetëm
nëse ndaj PFV-ve janë
aplikuar të gjitha kontrollet e
nevojshme para se të njëjtat t’i
dorëzohen BD-së.

2

Planifikim
i Buxhetit

Kryesuesi i Bordit të sigurojë
që plani i biznesit bazohet mbi
nevojat reale të Kompanisë,
realizimi i tij monitorohet në
mënyrë
sistematike
dhe
ndryshimet apo devijimet e
mëdha nga plani fillestar
reflektohen saktë në planin e
rishikuar.

3

Politikat
kontabël

Kryesuesi i Bordit të sigurojë se Janë hartuar Politikat dhe Rekomandim i
janë marrë veprime konkrete Procedura kontabël dhe zbatuar
për përcaktimin
aprovuar nga Bordi i
e politikave të qarta të Drejtorëve në shkurt 2020.
vlerësimeve kontabël dhe t’i
rishikoj ato për ndryshime
e nevojshme
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Kompania
ka
forcuar Rekomandim i
kontrollin dhe mbikëqyrjen zbatuar
e realizimit të shpenzimeve
sipas Planit të Biznesit.
Nuk ka pasur tejkalime të të
rëndësishme
të
shpenzimeve
gjatë vitit
2019

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

4

Pasuritë

Kryesuesi i Bordit të sigurojë se
janë marrë vendime për
kryerjen e procedurës për
testim të rënies në vlerë të
pasurive duke dokumentuar
atë sa më qartë, në mënyrë që të
prezantohet një vlerë reale e
pasurive dhe të eliminohen
mundësitë e keq deklarimit të
shpenzimeve
në
pasqyra
financiare.

Kompania kishte formuar Rekomandim
komisionet profesionale
pjesërisht
i
zbatuar
dhe kishte kategorizuar
asetet e me vlera mbi zero
te ndara në 3 grupe ndërsa
ka mbetur për t’u plotësuar
Përmbledhja e të dhënave
dhe informatave rreth
vlerësimit të disa aseteve
sipas çmimit të tregut (pjesa
teknike)
dhe Përmbledhja e te
dhënave për kategorinë e
automjeteve

5

Shpenzim
et

Kryesuesi i Bordit duhet të
sigurojë që ekziston ndarje e
duhur
e
detyrave
dhe
përgjegjësive në kompani duke
ndërmarrë veprimet adekuate
për vendosjen e kësaj pozite në
mënyrë që të forcoj kontrollet
dhe të parandalojë konfliktet e
mundshme të interesit.

Gjatë vitit 2019 është Rekomandim i
emëruar ushtrues detyre i pjesërisht
i
Zyrtarit
Certifikues
, zbatuar
mirëpo nuk ka qenë
funksional as gjatë vitit
2020 (deri në periudhën
Korrik,
nuk
është
funksionalizuar kjo pozitë).

6

Shpenzim
et

Kryesuesi i Bordit të sigurojë
që janë ndërmarr masat për
vendosjen
e
kontrolleve
adekuate në kompani dhe se
aprovimi i shpenzimeve bëhet
nga personat përgjegjës për
menaxhim më efikas dhe
racional të shpenzimeve.

Gjatë
testimit
të Rekomandim i
shpenzimeve nuk kemi zbatuar
hasur në pagesa që janë
proceduar pa aprovim
paraprak nga Menaxheri i
Thesarit.

7

Prokurim

Kryesuesi i Bordit të sigurojë
që një rishikim i brendshëm po
ndërmerret për të përcaktuar
pse kërkesat e prokurimit nuk
janë adresuar në të gjitha rastet
dhe të ushtrojë më shumë
kontrolle për të siguruar se
mangësitë e identifikuara janë
adresuar.

Gjendja mbetet e pa Rekomandim i
ndryshuar. Edhe në vitin zbatuar
2019, kemi identifikuar
raste që mungojnë planet
për
menaxhimin
e
kontratave dhe raportet të e
progresit të zbatimit të
kontratave.

8

Prokurim

Kryesuesi i Bordit të sigurojë Gjendja mbetet e pa Rekomandim i
një planifikim të detajuar të ndryshuar. Edhe në vitin pa zbatuar
aktiviteteve të prokurimit i cili 2019, kemi identifikuar
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do të shmangë në të ardhmen ndarje të tenderëve për
nevojat
për
ndarjen
e furnizime/punë të njëjta
kërkesave, si dhe do të sigurojë apo ndërlidhura.
aplikimin e procedurave të
duhura siç janë kontratat
publike kornizë.
9

Shpenzim
et e
personelit

Kryesuesi i Bordit të sigurojë se
është shqyrtuar mangësia e
identifikuara dhe se janë marrë
masat e nevojshme që të
respektohen dispozitat ligjore
përkatëse
me
rastin
e
angazhimeve të punonjësve te
rinj.

Gjendja mbetet e pa Rekomandim i
ndryshuar. Edhe në vitin pa zbatuar
2019
angazhimi
i
punonjësve për punë dhe
detyra
specifike
ishte
përcjellë me mangësi.

10

Shpenzim
et e
personelit

Kryesuesi i Bordit të sigurojë
që përmes akteve të brendshme
të ndërmarrjes të fuqizojë
kontrollet e brendshme, të cilat
do të pamundësojnë lidhjen e
kontratave për punë dhe
detyra specifike më gjatë se
afati maksimal i lejuar me ligj

Gjendja mbetet e pa Rekomandim i
ndryshuar. Kompania ka pa zbatuar
nënshkruar
një
marrëveshje me EBRD për
Ri-Strukturim, ku do te
trajtohej edhe kjo çështje
mirëpo ky projekt i
paraparë nuk kishte filluar
të zbatohet.

11

Shpenzim
et e
personelit

Kryesuesi i Bordit të sigurojë
që përmes akteve të brendshme
të ndërmarrjes të fuqizojë
kontrollet e brendshme, të cilat
do të pamundësojnë që
punonjësit në pozitat e njëjta
paguhen
me
grada
të
ndryshme

Gjendja mbetet e pa Rekomandim i
ndryshuar. Kompania ka pa zbatuar
nënshkruar
një
marrëveshje me EBRD për
Ri-Strukturim, ku do të
trajtohej edhe kjo çështje
mirëpo ky projekt i
paraparë nuk kishte filluar
të zbatohet.

12

Shpenzim
et e
Personelit

Kryesuesi i Bordit të sigurojë
që gradimi i stafit dhe
degradimi behën në bazë të
kritereve të vendosura në
rregullore/politikë e cila duhet
te jetë e aprovuar në Bord

Gjendja mbetet e pa Rekomandim i
ndryshuar. Kompania ka pa zbatuar
nënshkruar
një
marrëveshje me EBRD për
Ri-Strukturim, ku do të
trajtohej edhe kjo çështje
mirëpo ky projekt i
paraparë nuk kishte filluar
të zbatohet.
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13

Shpenzim
et e
Personelit

Kryesuesi i Bordit duhet të
sigurojë se të gjitha rregulloret
dhe politikat e hartuara për
burimet
njerëzore
janë
miratuar dhe që një rishikim i
brendshëm po ndërmerret për
të përcaktuar pse kërkesat e
statutit të ndërmarrjes, ligjit
për ndërmarrjet publike, kodi i
etikës
dhe
qeverisjes
korporative për ndërmarrjet
publike nuk janë adresuar deri
më tani dhe të ushtrojë më
shumë kontrolle për të
siguruar se mangësitë e
identifikuara janë adresuar.

14

Auditimi i
Brendshë
m

Kryesuesi
i
Bordit
në NJAB ka hartuar dhe Rekomandim i
bashkëpunim më Komitetin e aprovuar në Bord, Statutin zbatuar
Auditimit të sigurojë që është e AB-së.
hartuar statuti i AB-së, duke
përcaktuar qartë përmes këtij
dokumenti formal (statutit):
qëllimi, pozicioni, autoriteti
dhe përgjegjësia e aktiviteteve
të auditimit të brendshëm në
kompani.

15

Auditimi i
Brendshë
m

Kryesuesi
i
Bordit
në
bashkëpunim më Komitetin e
Auditimit, të sigurojë që është
hartuar plani i auditimit
bazuar në rrezik si dhe plani
strategjik
duke
përfshirë
objektivat, fushën, kohën dhe
shpërndarjen e burimeve të
angazhimit. Plani duhet të
konsiderojë
strategjitë
e
Ndërmarrjes, objektivat dhe
rreziqet
e
lidhura
me
angazhimin.

16

Auditimi i
Brendshë
m

Kryesuesi
i
Bordit
në Drafti është hartuar dhe Rekomandim i
bashkëpunim me Komitetin e pritet aprovimi nga ana e zbatuar
Auditimit, të sigurojnë që janë Bordit të Drejtorëve.
ndërmarr hapa konkret për
hartimin e politikave dhe
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Është hartuar dhe aprovuar Rekomandim i
nga BiD: Rregullorja për zbatuar
Marrëdhënie Pune nr. 016352/19 dt. 29.11.2019, dhe
Kodi i Mirësjelljes së
punonjësve dhe procedurat
disiplinore nr. 01-5799/19
dt. 23.10.2019.

NJAB ka hartuar dhe Rekomandim i
aprovuar në Bord, Planin zbatuar
Strategjik dhe Planin Vjetor
të AB.
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procedurave për ushtrimin e
aktiviteteve të AB-së në
mënyrë që të definohen qartë
detyrat dhe përgjegjësitë e
kësaj njësie.
17

Qeverisje
e Mirë

Kryesuesi i Bordit të sigurojë se
është hartuar 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
mëvonshme si përgjigje ndaj
tyre.

18

Qeverisja
e mirë

Kryesuesi i Bordit të sigurojë se Është
realizuar
është kryer vetëvlerësimi i kërkesave NJPMNP
performancës së Bordit në bazë
të kritereve të caktuar nga ana
e NJPMNP e cila duhet të
përfundojë me një plan konkret
në fillim të vitit fiskal për të
gjitha objektivat që duhet t’i
realizoj deri fund të vitit duke
përfshirë
edhe
aktivitetet
kryesore
që
duhet
të
ndërmerren për realizimin e
secilit objektiv të përcaktuar të
bazuar në planin e biznesit.

19

Qeverisje
e Mirë

Kryesuesi i Bordit të sigurojë Drafti është hartuar dhe Rekomandim i
hartimin dhe vënien në pritet aprovimi nga ana e zbatuar
përdorim të një doracaku ku do Bordit të Drejtorëve.
të
përcaktohen
elementet
kryesore të cilat janë të
domosdoshme
për
të
ndihmuar në menaxhimin e
fushës së pasurisë, si dhe t’i
rishikoj
ato
në
mënyrë
periodike për të qenë në hap
me ndryshimet e standardeve
të qeverisjes.
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Është hartuar Plani për Rekomandim i
Menaxhimin e rrezikut dhe zbatuar
aprovuar nga Bordi i
Drejtorëve në shkurt 2020.

sipas Rekomandim i
zbatuar
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20

Sistemet
Informati
ve

Kryesuesi i Bordit të sigurojë se Është ridefinuar procesi për Rekomandim i
është ndërtuar një mekanizëm i konsolidim në mes të zbatuar
tillë për të bërë
platformave
dhe
elementeve të rrjetit dhe
krahasimet ndërmjet trafikut të është
formalizuar si
regjistruar në SWITCH-at e Procedurë Standarde e
rrjetit qendror dhe
Operimit (SOP).
në sistemet e faturimit për t’u
siguruar së i gjithë trafiku është
duke u regjistruar
në CDR dhe ky trafik është
duke u transferuar në sistemet
e faturimit

21

Sistemet
Informati
ve

Kryesuesi i Bordit të sigurojë Gjendja mbetet e pa Rekomandim i
që janë marr masat e ndryshuar. Edhe në vitin pa zbatuar
nevojshme për identifikimin
2019 kemi identifikuar
sulme në llogaritë SIP dhe
dhe bllokimin e menjëhershëm aktivitete Sim2Sim.
të aktiviteteve që shkaktojnë
humbje të të
hyrave financiare e gjithashtu
dëmtim të cilësisë së shërbimit.

22

Sistemet
Informati
ve

Kryesuesi i Bordit të sigurojë
që është bërë ndërlidhja
ndërmjet sistemeve CRM dhe
ERP në mënyrë që të dhënat
për transaksionet e pagesave të
faturave ‘PostPaid’ në pikat
shitëse të raportohen në baza
ditore.

Gjendja mbetet e pa Rekomandim i
ndryshuar. Edhe në vitin pa zbatuar
2019 si rezultat i mos
komunikimit
në
kohë
ndërmjet sistemeve (CRM,
ERP), kishte mos përputhje
të hyrave të inkasuara në
sistemin e faturimit me ato
të regjistruara në sistemin e
kontabilitetit.

23

Sistemet
Informati
ve

Kryesuesi i Bordit të sigurojë
që të dhënat nëpër sisteme të
janë të unifikuara dhe të
harmonizuara. Gjithashtu në
vazhdimësi të monitorohen
dhe të trajtohen kontrollet e
gabimeve që shfaqen gjatë
harmonizimit të të dhënave për
konsumatorë.

Gjendja mbetet e pa Rekomandim i
ndryshuar. Analiza e jonë e pa zbatuar
listës së llogarive/numrave
të konsumatorëve, të marrë
nga bazat e të dhënave të
sistemeve
informative
SDM/HLR,
Symphony,
CRM,ASDL, EWSD, ICC
është identifikuar që të
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dhënat në këto sisteme nuk
janë të harmonizuara.
24

Sistemet
Informati
ve

Kryesuesi i Bordit të sigurojë Gjendja mbetet e pa Rekomandim i
që alarmet e sigurisë të jenë ndryshuar. Analiza e jonë e pa zbatuar
funksionale dhe se
raporteve të incidenteve të
sigurisë së informacionit si
janë ndërmarrë masa adekuate dhe
analizës
së
në identifikimin e shpejt dhe transaksioneve
të
parandalimin e
konsumatorëve, që ishin
dëmtuar
nga
këto
incidenteve, në mënyrë që të incidente,
ka
nxjerrë
ruhet besimi i konsumatorëve përfundimin se Kompania
dhe minimizohen humbjet e kishte identifikuar me
mundshme financiare.
vonesë këto incidente.
Përveç kësaj, kishte alarme
që nuk janë funksionale si
dhe sistemi i alarmeve nuk
i paraqet në kohe kohë reale
incidentet e ndodhura të
cilat
ndikojnë
automatikisht
në
mos
identifikim
dhe
parandalimin e tyre në
kohë.

25

Sistemet
Informati
ve

Kryesuesi i Bordit të sigurojë
që në sistemin e CRM-së fushat
e obligueshme të identifikimit
për
regjistrimin
e
konsumatorëve
të
funksionalizohen, në mënyrë
që të pamundësohet aktivizimi
i shërbimit pa u regjistruar
konsumatori.

Gjendja mbetet e pa Rekomandim i
ndryshuar. Nëpërmjet
pa zbatuar
sistemit
CRM
bëhet
regjistrimi i konsumatorit
dhe aktivizimi i shërbimeve
telekomunikuese.
Ky
sistem edhe në vitin 2019
nuk kishte mekanizëm të
vlefshmërisë
për
regjistrimin
e
konsumatorit.

26

Sistemet
Informati
ve

Kryesuesi i Bordit të sigurojë
që në sistemin CRM janë
zhvilluar
mekanizmat
që
kontrollojnë dhe kufizojnë
regjistrimin e më shume se
dhjetë SIM kartelave për të
gjithë konsumatorët fizik në
mënyrë që të parandalohen
keqpërdorimet e mundshme.

Gjendja mbetet e pa Rekomandim i
ndryshuar. Sistemi CRM, pa zbatuar
nuk ka mekanizëm për të
identifikuar dhe njoftuar
operatorin e shitjes kur
konsumatori regjistrohet
për blerjen e një SiM
kartele, të njoftojë për
numrin e kartelave aktive
që ka në shfrytëzim. Edhe
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gjatë vitit 2019 kemi hasur
në konsumator, persona
fizik që kanë në shfrytëzim
më shumë se 10 SiM kartela
aktive.
27

Sistemet
Informati
ve

Kryesuesi i Bordit të sigurojë
që në sistemin CRM për
telefoninë fikse, në modulin e
transaksioneve
të
konsumatorit, janë aplikuar
rregullat e fshehtësisë së
konsumatorit për numrat e
thirrur.

Është bërë vëzhgim fizik Rekomandim i
dhe testimi për të vlerësuar zbatuar
zbatimin e rekomandimit
për fshehjen e numrave të
thirrur nga konsumatori në
telefoninë fikse.

28

Sistemet
Informati
ve

Kryesuesi i Bordit të sigurojë
që: janë hartuar politikat dhe
procedurat për menaxhimin,
autorizimin dhe kontrollimin
logjik të përdoruesve me qasje
të
plotë,
janë
rishikuar
aktivitetet
e
këtyre
përdoruesve për tu siguruar që
nuk
kanë
kryer
funksione/aktivitete
të
paautorizuara; ndryshimet në
transaksione në bazat e të
dhënave po bëhen me llogari të
personalizuara
të
administratorëve, për të pa nga
kush është bë ndryshimi; dhe
të sigurojë që përdoruesit në
DWH të kenë kufizime vetëm
për leximin e të dhënave me
qëllim të ruajtjes së integritetit
të tyre.

Gjendja mbetet e pa Rekomandim i
ndryshuar. Pas analizës së pa zbatuar
listave të përdoruesve me
rolet dhe përgjegjësitë që
kanë
në
sistemet
e
informacionit,
kemi
vërejtur se ka përdorues me
qasje të plotë si në
aplikacion ashtu edhe në
bazën e të dhënave. Po
ashtu, qasje të plotë kanë
edhe përdoruesit e jashtëm
të
kontraktuar
për
mirëmbajtjen e sistemeve.

Kryesuesi i Bordit të sigurojë
që: janë hartuar politika dhe
procedura për monitorim të
rregullt të regjistrave të
gjurmëve
të
auditimit,
mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e
tyre nga ndryshimet. Po ashtu,
të sigurojë që regjistrat e
gjurmëve të auditimit mbi
aktivitetet e përdoruesve të
rishikohen dhe të raportohen

Në platformën e CRM-së Rekomandim i
gjurmët audituese nuk janë pjesërisht
i
të mjaftueshme. Pjesa më e zbatuar
madhe e parametrave që
tregojnë ndryshimet janë të
paplotësuara,
gjithashtu
koha e ndryshimit nuk
është e plotë. Kompania,
kishte
aprovuar
procedurën për gjenerimin
dhe
monitorimin
e

29

Sistemet
Informati
ve

64

Për
më
tepër,
administratorët e bazës së
të
dhënave
përdorin
llogaritë gjenerale për të
administruar sistemet e
informacionit.
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në periudha
kohore.

të

rregullta gjurmëve audituese, për të
gjitha
platformat
që
shfrytëzohen
në
këtë
departament.
Mirëpo,
gjurmët audituese nuk
monitorohen në periudha
të rregullta kohore, por
vetëm me kërkesa të
veçanta nga sektori i
Sigurimit të të hyrave dhe
zyrtari për mbrojte të të
dhënave.

30

Sistemet
Informati
ve

Kryesuesi i Bordit të sigurojë
që janë hartuar procedurat për
Menaxhimin e komunikimit
për ndërprerjen e qasjeve të
përdoruesve në sistemet e
Kompanisë,
ndërmjet
administratorëve të sistemeve,
menaxherëve
si
dhe
departamentit të Burimeve
Njerëzore. Po ashtu, të sigurojë
që janë identifikuar dhe janë
bërë pasive të gjitha llogaritë që
nuk i plotësojnë kushtet të jenë
aktive, në mënyrë që të
parandalohen keqpërdorimet e
mundshme

Në analizën e bërë të listës Rekomandim
së punonjësve, të cilët kanë i pa zbatuar
ndërprerë kontratën e
punës me Kompaninë dhe
listës së përdoruesve aktiv
në sistemet e informacionit
që ka në shfrytëzim
Kompania, kemi vërejtur që
ka llogari të punonjësve që
janë aktiv në sistemet e
informacionit. Po ashtu,
nga lista e përdoruesve që
kanë qasje në sistemet e
informacionit,
ka
përdorues të cilëve iu është
ndryshuar pozita e punës
ndërsa të drejtat e qasjes në
sistem nuk iu është
ndërprerë/ndryshuar me
pozitën që kanë.

31

Sistemet
Informati
ve

Kryesuesi i Bordit të sigurojë
që janë hartuar procedurat për
rishikimin e të drejtave të
qasjes si dhe po bëhet rishikim
në baza të rregullta periodike i
roleve dhe përgjegjësive të
përdoruesve për t’u siguruar
që ato janë të vlefshme dhe të
përshtatshme për funksionin e
punës së përdoruesve.

Gjendja mbetet e pa Rekomandim i
ndryshuar. Kompania nuk pa zbatuar
kishte
procedura
për
rishikimin periodik të të
drejtave të qasjes të
përdoruesve në sistemet e
informacionit si dhe nuk ka
kryer rishikime periodike
të të drejtave të qasjes të
përdoruesve për të gjitha
sistemet e audituara.
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32

Sistemet
Informati
ve

Kryesuesi i Bordit të sigurojë
që janë hartuar politika për
menaxhimin e fjalëkalimit për
përdorues duke përfshirë
gjatësinë, kompleksitetin dhe
periudhat
kohore
për
ndryshim si dhe po zbatohen
këto kritere në sistemet
informative.

Nr.

Fusha e
auditimit

Rekomandimet e vitit 2019

1

Baza për
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se është bërë një analizë e detajuar për t’i
përcaktuar shkaqet të cilat kanë ndikuar në modifikim të Opinionit dhe të
merren veprimet e nevojshme për përmirësimin e situatës së krijuar. Pasqyrat
financiare të Kompanisë duhet të përgatiten në një bazë e cila është e
përshtatshme dhe e bazuar në realitetin ekonomik të Kompanisë. Nënshkrimi
i pasqyrave nga KE dhe ZKFTH, duhet të bëhet vetëm nëse ndaj PFV-ve janë
aplikuar të gjitha kontrollet e nevojshme para se të njëjtat t’i dorëzohen BD-së.

2

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.

3

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 2019 të prezantojnë vlerën e saktë.

4

Baza për
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë ndërmarrë veprimet e nevojshme
korrigjuese dhe dhënat kontabël janë harmonizuar me gjendjen e borxheve
ndaj Administratës Tatimore për të gjitha llogaritë tatimore.

5

Baza për
opinion

Bordit i Drejtorëve të sigurojë se regjistri i obligimeve rishikohet periodikisht
dhe bëhet harmonizimi i kartelave të llogarive në mënyrë sistematike në mes
Kompanisë dhe furnitorëve. Përveç kësaj, të siguroj që janë marrë veprimet e
nevojshme për t’i korrigjuar gabimet e identifikuara në shënimet kontabël dhe
të siguroj prezantim të saktë në PFV.

6

Baza për
opinion

Bordi i Drejtoreve të sigurojë, se Provizionet rishikohen çdo fund vit dhe
pasqyrojnë vlerën më të përafërt aktuale në lidhje me pritjet e daljes së parasë
për shlyerjen e detyrimit.

66

Në verifikimin dhe testimin Rekomandim i
e
administrimit
të pa zbatuar
fjalëkalimeve në sistemin
SDL/HLR, kemi gjetur që
sistemi nuk ka siguri të
mjaftueshme
në
autentifikimin e llogarive.
Ky
sistem
lejon
që
përdoruesi
për
llogarinë/ID e tij të përdorë
fjalëkalim me gjatësi edhe
me vetëm një karakter.
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7

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

8

Baza për
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se ngjarjet të cilat i plotësojnë kushtet për
trajtimin e tyre si detyrime kontingjente, të jepen informacione shpjeguese për
to në shpalosjet dhe shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare.

9

Pasuritë

Bordit i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë vendime për kryerjen e procedurës
për testim të rënies në vlerë të pasurive duke dokumentuar atë sa më qartë, në
mënyrë që të prezantohet një vlerë reale e pasurive dhe të eliminohen
mundësitë e keq deklarimit të shpenzimeve në pasqyra financiare.

10

Të Hyrat

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se për kontrata për shërbime të cilat hyjnë nën
fushëveprimin e LPP-së (apo nuk përjashtohen shprehimisht nga zbatimi i
LPP-së), duhet kryhen përmes zbatimit të procedurave të këtij ligji. Më tutje,
lidhjes ose vazhdimit të kontratave të tilla me peshë, duhet të u paraprijë një
analizë e përshtatshmërisë ekonomike që përcakton nevojën dhe
ekonomicitetin për një operator ndërmjetës të shitjes karshi kapaciteteve të
brendshme të kompanisë.

11

Të Hyrat

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që vendimet për të ndryshuar kushtet e
kontratës, të jenë të bazuara në analiza paraprake të përshtatshmërisë
ekonomike, për të evituar efektet financiare negative nga vendimet e
pafavorshme për Kompaninë.

12

Shpenzim
et e
Pagave

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se merren masat e nevojshme që të respektohen
dispozitat ligjore përkatëse me rastin e angazhimeve të punonjësve të rinjë, si
dhe respektimin e afatit maksimal të lejuar me ligj në rastin e punonjësve me
kontratë dhe detyra specifike.

13

Shpenzim
et e
Pagave

14

Shpenzim
et e
Pagave

Bordi
i
Drejtorëve
të
sigurojë,
hartimin
e
rregullores
të
gradimeve/degradimeve të punonjësve, në mënyrë që lëvizjet e tyre prej njërës
gradë në tjetrën, të bëhen ne bazë
të kritereve të vendosura në
rregullore/politikë, e cila duhet të jetë e aprovuar nga Bordi i Drejtorëve.

15

Shpenzim
et e
Pagave

Bordi i Drejtoreve të sigurojë, që të merren masa e nevojshme për respektimin
e procedurave të parapara në udhëzimin administrativ lidhur me angazhimet
për punë specifike.

16

Shpenzim
et e
Pagave

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të merren masa e nevojshme që në rast të
shtimit të numrit të pozitave të kërkuara të bëhet paraprakisht korrigjimi i
konkursit publik, pastaj të kryhen procedurat e konkursit.

17

Shpenzim
et
Operative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, funksionalizimin e pozitës së zyrtarit certifikues
me përgatitje adekuate, i cili ushtron funksionin e tij dhe siguron respektim të
rregullave të kontrollit dhe menaxhimit financiar para procedimit të pagesave.

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që përmes akteve të brendshme të fuqizojë
kontrollet e brendshme, të cilat do të pamundësojnë që punonjësit në pozitat e
njëjta të paguhen me grada të ndryshme.
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18

Prokurim

19

Prokurim

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se Departamenti e Prokurimit ushtron
mbikëqyrje ndaj komisionit të vlerësimit të tenderëve në mënyrë që të evitohen
rastet e dhënies së kontratës operatorëve ekonomik të papërgjegjshëm, ofertat
e të cilëve nuk i plotësojnë kërkesat e parashtruara në njoftimin për kontratë
dhe dosjen e tenderit.

20

Prokurim

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që për çdo kontratë të prokurimit, të emërohen
menaxherët e projekteve të cilët do të hartojnë planet e menaxhimit të
kontratave dhe raportet e progresit të zbatimit të kontratave, duke siguruar
mbikëqyrje dhe monitorim për kontraktorët, që të zbatojnë kontratat në
përputhje me termet dhe kushtet e kërkuara.

21

Prokurim

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se me rastin e nënshkrimit të kontratave,
kërkohet dokumenti i Identifikimit Financiar Bankar, të plotësuar nga
Operatorët Ekonomik me shënimet e llogarive të tyre bankare, i cili 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 Zyra e prokurimit ti respektojë dispozitat e
kornizës ligjore, kur kërkohet përgatitja e dosjes së tenderit, duke krijuar
transparencë në informacion për operatorët ekonomik potencial.

23

Shpenzim
et

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të gjitha faturat e furnitorëve të pranohen
nëpërmjet arkivës dhe të protokollohen para se të dorëzohen në zyrën e
thesarit.

24

Shpenzim
et

Bordi i Drejtorëve të sigurojë që, departamenti përkatës harton raporte për
secilën kontratë të realizuar, duke raportuar mbi shfrytëzimin e furnizimeve të
pranuara në kuadër të aktivitetit të Kompanisë.

25

Prokurim

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, planifikim të mirëfilltë të aktiviteteve, ku
kërkesat e njëjta apo të ndërlidhura bëhen përmes një aktiviteti të vetëm duke
mundësuar blerje efikase gjatë shpenzimit të parasë.

26

Sistemet
Informati
ve

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se është ndërtuar një mekanizëm i tillë i cili
siguron se i gjithë trafiku i realizuar është duke u regjistruar në CDR dhe ky
trafik është duke u transferuar në sistemet e faturimit.

27

Sistemet
Informati
ve

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë marrë masat e nevojshme për
identifikimin
dhe bllokimin e menjëhershëm të aktiviteteve, që shkaktojnë
humbje të të hyrave financiare e gjithashtu edhe dëmtim të cilësisë së
shërbimit.

28

Sistemet
Informati
ve

Bordi i Drejtorëve të sigurojë që është bërë ndërlidhja ndërmjet sistemeve CRM
dhe ERP në mënyrë që të dhënat për transaksionet e pagesave të faturave
‘PostPaid’ në pikat shitëse të raportohen në baza ditore.

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se kur paraprakisht janë në dijeni rreth nevojave
për analiza komplekse të marrëveshjeve specifike të kompanisë, aktivitetet e
tilla përfshihen në planin vjetor të prokurimit si dhe iniciohen me kohë, duke
shmangur procedurat e emergjente të cilat mund të shpijnë në mos arritjen e
vlerës për para.
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29

Sistemet
Informati
ve

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të dhënat nëpër sistemet e informacionit të
jenë të harmonizuara. Gjithashtu në vazhdimësi të monitorohen sistemet e
informacionit dhe të trajtohen kontrollet e gabimeve që shfaqen gjatë
harmonizimit të të dhënave për konsumatorë.

30

Sistemet
Informati
ve

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që alarmet e sigurisë të jenë funksionale dhe të
ndërmarrë masa adekuate për identifikimin e shpejtë dhe parandalimin e
incidenteve, në mënyrë që të ruhet besimi i konsumatorëve dhe minimizohen
humbjet e mundshme financiare.

31

Sistemet
Informati
ve

Bordi i Drejtorëve të sigurojë që në sistemin e CRM-së fushat e obligueshme të
identifikimit për regjistrimin e konsumatorëve të funksionalizohen, në mënyrë
që të pamundësohet aktivizimi i shërbimit pa u regjistruar konsumatori.
Përveç kësaj, të bëhet ndërlidhja e sistemit CRM me ueb shërbimin e Agjencisë
së Regjistrit Civil për validimin e numrit personal dhe ueb shërbimin e
Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës për validimin e numrit unik
të biznesit.

32

Sistemet
Informati
ve

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që në sistemin CRM janë zhvilluar mekanizmat
që kontrollojnë dhe kufizojnë regjistrimin e më shumë se dhjetë SiM kartelave
për të gjithë konsumatorët fizik, në mënyrë që të parandalohen keqpërdorimet
e mundshme.

33

Sistemet
Informati
ve

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që gjurmët audituese përmbajnë informacionin
e plotë dhe të lexueshëm për monitoruesin, si dhe të sigurojë që regjistrat e
gjurmëve të auditimit mbi aktivitetet e përdoruesve rishikohen dhe të
raportohen në periudha të rregullta kohore

34

Sistemet
Informati
ve

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë hartuar politikat dhe procedurat për
menaxhimin, autorizimin dhe kontrollimin logjik të përdoruesve me qasje të
plotë; janë rishikuar aktivitetet e këtyre përdoruesve për tu siguruar që nuk
kanë kryer funksione/aktivitete të paautorizuara; ndryshimet në transaksione
në bazat e të dhënave po bëhen me llogari të personalizuara të
administratorëve, për të parë nga kush është bërë ndryshimi; dhe të sigurojë
që përdoruesit në DWH të kenë kufizime vetëm për leximin e të dhënave me
qëllim të ruajtjes së integritetit të tyre.

35

Sistemet
Informati
ve

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të drejtat e qasjes në përdorimin e sistemeve
të informacionit të ndërprehen menjëherë për punonjësit, në momentin e
ndërprerjes së kontratës apo të përshtaten me ndryshimet e përgjegjësive.

36

Sistemet
Informati
ve

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që janë hartuar procedurat për rishikimin e të
drejtave të qasjes në sistemet e informacionit, si dhe po bëhet rishikimi në baza
të rregullta periodike i roleve dhe përgjegjësive të përdoruesve, për t’u
siguruar që ato janë të vlefshme dhe të përshtatshme për funksionin e punës së
përdoruesve.

37

Sistemet
Informati
ve

Bordi i Drejtorëve të sigurojë që kompleksiteti i fjalëkalimeve po zbatohet në
sistemet e informacionit.

69

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

Shtojca II: Letër konfirmimi
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Shtojca III: Pasqyrat Financiare Vjetore të Audituara

71

