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Shënim

Ky Raport i auditimit është gjeneruar për herë të parë përmes platformës elektronike për 
menaxhimin e auditimit (SITA). Po ashtu, këtë vit, përdoret shablloni i ri i Raportit të auditimit, 
sipas metodologjisë së përditësuar për auditime financiare dhe të pajtueshmërisë. Raporti 
përfshinë për herë të parë edhe konkluzionin e veçantë për pajtueshmëri.

Jemi plotësisht të vetëdijshëm që aplikimi i të gjitha këtyre risive njëkohësisht, në rrethana të 
pazakonshme të pandemisë, mund të rezultojë me ndonjë lëshim të paqëllimshëm teknik, për çka 
ju kërkojmë falje paraprakisht dhe ju falënderojmë për mirëkuptim!

2

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



Për:  Artane  Rizvanolli, Ministre e Ekonomisë

     Safije Beseni, Kryesuese e Bordit të Drejtorëve

     Rafet Jashari, u.d. Kryeshef Ekzekutiv

     Enver  Govori, u.d. Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit 

Adresa: Rr. 28 Nëntori nr.4, Dardani, Republika e Kosovës

1  Opinioni i Auditimit

Ne kemi përfunduar auditimin e pasqyrave financiare të Postës së Kosovës sh.a. për vitin e 
përfunduar më 31 Dhjetor 2020, në përputhje me Ligjin për Zyrën Kombëtare të Auditimit të 
Republikës së Kosovës dhe Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit 
(SNISA). Auditimi është kryer  për të na mundësuar të shprehim opinionin për pasqyrat financiare 
dhe konkluzionin për pajtueshmërinë me autoritetet.¹

Opinion i kundërt për pasqyrat financiare vjetore

Ne i kemi audituar pasqyrat financiare vjetore të Postës së Kosovës sh.a. (PK sh.a.), të cilat 
përmbajnë pasqyrën e pozitës financiare për vitin 2020, 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, për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2020.

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 Postës së Kosovës sh.a. deri me 31 dhjetor 2020, të 
performancës së saj financiare, si dhe rrjedhës së parasë së gatshme për vitin 2020, në përputhje 
me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).

Baza për Opinion të kundërt

A1 Plotësia e transaksioneve të llogarive të arkëtueshme dhe të pagueshme nuk ishte e 
mundur të konfirmohet, për shkak të mos zbatimit të një date specifike dhe uniforme të 
prerjes për korrigjimet pas datës së raportimit për të gjithë furnitorët/ klientët e postës 
ndërkombëtare. Rrjedhimisht ekzistojnë diferenca të theksuara ndërmjet dokumenteve 
burimore për transaksionet e vitit dhe atyre të prezantuara në pasqyra financiare.

B1 Mbivlerësimi i pasurive fikse ishte në vlerë prej 199,600€, për nëntë pronat e uzurpuara nga 
operatori publik postar i Serbisë, mbi të cilat Posta e Kosovës sh.a., nuk ka kontrollë dhe 
nuk realizon përfitime ekonomike.
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B2 Bazuar në çështjet e ngritura për llogaritë e arkëtueshme dhe të pagueshme në lidhje me 
postat ndërkombëtare për diferenca ndërmjet dokumenteve burimore për transaksionet e 
vitit dhe atyre të prezantuara në pasqyrat financiare, vijmë në përfundim se rrjedha e parasë 
për aktivitetet operative nuk prezanton informacion të saktë. Përveç kësaj, mbivlerësimi i të 
arkëtueshmeve dhe obligimeve tatimore në shumat 76,151€ dhe 34,150€ përkatësisht, për 
vitin 2019, nuk ishin korrigjuar me një ri deklarim retrospektiv me rastin e hartimit të 
pasqyrave financiare të vitit 2020.

B3 Mbivlerësimi i të hyrave nga qiraja, të ardhurat nga kontratat me klientët dhe shpenzimet e 
zhvlerësimit, me shumat përkatëse 378,012€, 65,172€, 25,571€, gabime këto të 
identifikuara në auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2019, nuk ishin korrigjuar me një ri 
deklarim retrospektiv dhe shpalosje përkatëse në pasqyrat financiare të vitit 2020. Këto 
mbivlerësime të pakorrigjuara, kanë efekt në rezultatin financiar të vitit 2019, rrjedhimisht në 
shumën tek zëri kontabël “Fitimet e mbajtura” në pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet.

B4 Shpalosjet e menaxhmentit lidhur me hipotezën e vijimësisë, nuk përshkruajnë në mënyrë 
të mjaftueshme 
ngjarjet apo kushtet kryesore, që mund të hedhin dyshime të rëndësishme mbi aftësinë e 
Kompanisë për të vazhduar në vijimësi, si dhe planet e drejtimit që trajtojnë këto ngjarje apo 
kushte që janë identifikuar si rezultat i auditimit si në vijim:

-Humbje e mundshme e klientit kryesor të Kompanisë dhe një tregu të rëndësishëm, (rreth 
53% të hyrave ishin nga ky klient dhe borxhi i pa inkasuar prej tij kishte arritur në 1,897,000 
Euro), për të cilin ekzistojnë pasiguri materiale që 
mund të hedhin dyshime të konsiderueshme në aftësinë e tij për të realizuar pasuritë e saj 
dhe të kryejë detyrimet e saj në rrjedhën normale të biznesit; dhe

-Humbjet operacionale të konsiderueshme në vazhdimësi, që për tetë vite me radhë totali 
kishte arritur në 20,815,411€, që mund të hedhin dyshime të rëndësishme mbi aftësinë e 
Kompanisë për të vazhduar në vijimësi.

Më gjerësisht shih nënkapitullin 2.1 Çështjet që ndikojnë në opinion të auditimit 

Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 
Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë te 
pjesa e raportit ‘Përgjegjësitë e Auditorit të përgjithshëm për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. 
Në përputhje me ONISA-P-10 dhe SNISA 130, si dhe me kërkesat e tjera relevante për auditimin 
e PFV-ve të Ndërmarrjeve Publike dhe Kodin e Etikës të ZKA-së, ZKA-ja është e pavarur nga 
subjekti i auditimit. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të 
duhura për sigurimin e bazës për opinion.

Konkluzion për pajtueshmërinë

Ne kemi audituar gjithashtu pajtueshmërinë e menaxhmentit të Postës së Kosovës sh.a. me 
kriteret e përcaktuara të auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e 
audituar në kontekstin e përdorimit të burimeve financiare.

Sipas konkluzionit tonë, transaksionet e kryera në procesin e ekzekutimit të buxhetit të PK sh.a. 
kanë qenë, në të gjitha aspektet materiale, në pajtueshmëri me kriteret e përcaktuara të auditimit 
që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në kontekstin e përdorimit të 
burimeve financiare.
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Baza për konkluzion

Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 
Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë tek 
pjesa e raportit ‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. Në përputhje me 
ONISA-P-10, SNISA 130, Kodin e Etikës së ZKA-së, si dhe kërkesat tjera relevante për auditimin 
e PFV-ve të organizatave buxhetore, ZKA-ja është e pavarur nga subjekti i auditimit. Besojmë se 
dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin e bazës për 
konkluzion.

Theksimi i Çështjes

1 Për shkak të situatës pandemike me Covid-19, Posta e Kosovës sh.a., kishte shpenzuar 
shumën 1,750,000€ me burim financimi nga Qeveria e Kosovës sipas masës për 
rimëkëmbje ekonomike. Këto mjete ishin destinuar për mbulimin e shpenzimeve të pagave 
në shumën 1,484,611€ si dhe 265,388€ për shpenzime operative. Përmes këtij shënimi ne 
vetëm dëshirojmë të tërheqim vëmendjen tuaj tek kjo shpalosje e këtyre shpenzimeve.

Opinioni i auditimit nuk është modifikuar për shkak të  kësaj çështje

Përgjegjësitë e Menaxhmentit dhe organeve drejtuese/qeverisëse për pasqyrat financiare vjetore

Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të Pasqyrave Financiare  
sipas Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). Po ashtu, menaxhmenti është 
përgjegjës për vendosjen e kontrolleve të brendshme, të cilat i përcakton si të nevojshme për të 
mundësuar përgatitjen e pasqyrave financiare pa keqdeklarime materiale të shkaktuara, qoftë nga 
mashtrimi apo gabimi. Kjo përfshinë gjithashtu zbatimin e Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e 
Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime), Ligjit nr. 04/L-087 për 
Ndërmarrjet Publike (me plotësime dhe ndryshime), Ligjit 06/L-032 për Kontabilitet, Raportim 
Financiar dhe Auditim

Bordi i Drejtorëve është përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të Postës së 
Kosovës sh.a..

Përgjegjësia e Menaxhmentit për Pajtueshmërinë

Menaxhmenti i Postës së Kosovës sh.a. është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e burimeve 
financiare të Postës së Kosovës sh.a. në përputhje me Ligjin për Ndërmarrjet Publike,  si dhe të 
gjitha ligjet, rregullat dhe rregulloret e tjera të zbatueshme.²
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Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve

Objektivat tona janë të marrim siguri të arsyeshme se Pasqyrat Financiare si tërësi nuk 
përmbajnë  keqdeklarime materiale, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe  të nxjerrim 
një raport të auditimit 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 çdo keqdeklarim 
material që mund të ekzistojë. 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.

Objektivi ynë është gjithashtu të shprehim një konkluzion të auditimit për pajtueshmërinë e 
autoriteteve përkatëse të Posta e Kosovës, sh.a. me kriteret e përcaktuara te auditimit që burojnë 
nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në kontekstin e përdorimit të burimeve 
financiare. Si pjesë e auditimit, në përputhje me Ligjin për ZKA dhe 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 opinion. 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.

• Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e mos-pajtueshmërisë me autoritetet, qoftë për shkak 
të mashtrimit ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit që janë përgjegjëse 
ndaj atyre rreziqeve, dhe marrim dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe të 
përshtatshme për të siguruar bazën për konkluzionin tonë për pajtueshmërinë me 
autoritetet. Rreziku i mos zbulimit të një rasti të mos pajtueshmërisë me autoritetet që vjen 
nga mashtrimi është më i lartë sesa për atë që rezulton nga gabimi, pasi mashtrimi mund të 
përfshijë manipulim, falsifikim, lëshime të qëllimshme, keq përfaqësime ose anashkalim të 
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 Postës së 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 Postës së Kosovës sh.a., për të vazhduar sipas parimit të 
vijimësisë. Nëse konkludojmë se ekziston një pasiguri materiale, nga ne kërkohet që të 
tërheqim vëmendjen në raportin tonë të auditimit për shpalosjet përkatëse në Pasqyrat 
Financiare ose, nëse zbulimet e tilla janë të papërshtatshme ta modifikojmë opinionin tonë. 
Përfundimet tona bazohen në provat e auditimit të marra deri në datën e raportit tonë të 
auditimit. Sidoqoftë, ngjarjet apo kushtet e ardhshme mund të bëjnë që NP-ja të pushojë së 
vazhduari sipas parimit të vijimësisë.
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• 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.

Ndër të tjera, ne komunikojmë me menaxhmentin dhe ata që janë përgjegjës për qeverisjen edhe 
në lidhje me fushëveprimin dhe kohën e planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të 
auditimit, përfshirë ndonjë mangësi domethënëse në kontrollin e brendshëm që ne e identifikojmë 
gjatë auditimit.

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. 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

Gjatë auditimit, kemi vërejtur fusha për përmirësim të mundshëm, përfshirë kontrollin e 
brendshëm, të cilat janë paraqitur më poshtë për shqyrtimin tuaj në formë të gjetjeve (siç janë 
paraqitur në Grafikun 1, më poshtë) dhe rekomandimeve. Këto gjetje dhe rekomandime kanë për 
qëllim të bëjnë korrigjimin e nevojshëm të informacionit financiar të paraqitur në pasqyrat 
financiare, duke përfshirë shpalosjet në formë të shënimeve shpjeguese dhe të përmirësojnë 
kontrollet e brendshme lidhur me raportimin financiar dhe pajtueshmërinë me autoritetet në lidhje 
me menaxhimin e fondeve të sektorit publik. Ne do t'i përcjellim (shqyrtojmë) këto rekomandime 
gjatë auditimit të vitit të ardhshëm.

Grafiku 1. Lloji i gjetjeve sipas kategorive ekonomike³

8

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



Ne po ashtu, kemi rishikuar statusin e rekomandimeve të vitit paraprak dhe kemi vlerësuar nivelin 
e zbatimit të tyre. [Për detajet shih kapitullin 4].

2.1 Çështjet që ndikojnë në opinionin e auditimit

Çështja A1 - Mos harmonizimet e bilanceve me Postat ndërkombëtare brenda periudhës 
raportuese dhe mos dhënia e shënimeve shpjeguese për shumat e mbetura të pa korrigjuara pas 
periudhës së raportimit
Gjetja Sipas SNK 10.8 një njësi ekonomike do të korrigjojë shumat e njohura në 

pasqyrat e saj financiare për të reflektuar ngjarje të korrigjueshme pas 
periudhës së raportimit dhe sipas SNK 10.18 është e rëndësishme për 
përdoruesit të dinë se kur janë autorizuar për publikim pasqyrat financiare, 
pasi pasqyrat financiare nuk reflektojnë ngjarje pas kësaj date.

Për shkak të natyrës së trafikut postar ndërkombëtar, pothuajse përgjatë 
gjithë vitit pasues/pas periudhës së raportimit, ndërmjet administratave 
postare ndërkombëtare kryhen harmonizime për ngjarje apo transaksione 
të vitit paraprak (në këtë rast vitit 2020). Prandaj, shumë transaksione pas 
datës së raportimit mbesin të pa korrigjuara. Po ashtu, Kompania nuk ka 
aplikuar një datë specifike dhe uniforme e prerjes për korrigjimet pas datës 
së raportimit për të gjithë furnitorët/klientët e postës ndërkombëtare. 
Rrjedhimisht ekzistojnë diferenca të theksuara ndërmjet dokumenteve 
burimore për transaksionet e viti 2020 dhe atyre të prezantuara në pasqyra 
financiare. Prandaj plotësia e transaksioneve të tilla nuk ishte e mundur të 
konfirmohet. Përveç kësaj, saldo e Llogarive të Arkëtueshme ndaj Postave 
ndërkombëtare e prezantuar nga entiteti është 899,835€, por njëkohësisht 
kanë saldo të Llogarive të pagueshme ndaj Postave ndërkombëtare në 
vlerë prej 240,271€.

Kjo kishte ndodhur për shkak se kompania nuk kishte aplikuar një datë 
specifike dhe uniforme të prerjes për korrigjimet pas datës së raportimit për 
të gjithë furnitorët/klientët e postës ndërkombëtare rrjedhimisht, kërkesat e 
SNK 10 nuk ishin aplikuar në mënyrë adekuate.

Ndikimi Mos harmonizimet e bilanceve me Postat ndërkombëtare brenda periudhës 
raportuese dhe mos dhënia e shënimeve shpjeguese për shumat e mbetura 
të pa korrigjuara pas periudhës së raportimit mund të ndikojë në raportim jo 
të saktë dhe rrjedhimisht në çorientim të lexuesve të pasqyrave financiare. 

Rekomandimi A1 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, zbatim të plotë të standardeve të kontabilitetit 
dhe raportimit financiar në përgatitjen e pasqyrave financiare, duke 
përcaktuar një datë uniforme të prerjes dhe dhënies së informacioneve 
shpjeguese për transaksionet që nuk kanë mundur të regjistrohen në vitin 
përkatës. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Gjetja Korniza Konceptuale shërben për të përcaktuar konceptet bazë që duhet të 
mbahen parasysh për përgatitjen dhe paraqitjen e pasqyrave financiare për 
përdoruesit e jashtëm. Sipas kësaj kornize, një pasuri është një burim i 
kontrolluar nga njësia ekonomike si rezultat i ngjarjeve të shkuara dhe nga 
të cilat priten të hyjnë përfitime të ardhshme në njësi. Pra, bazë e 
përcaktimit të pasurisë është kontrolli mbi të, i cili nuk kuptohet si kontroll 
ligjor apo titull pronësie ligjore mbi pasurinë, por si kontroll ekonomik mbi të.

Sipas Raportit nga Vlerësuesi i Pavarur dhe informatave të ofruara nga 
zyrtarët e PK-së, nëntë prona me vlerë neto në libra prej 199,600€, janë të 
uzurpuara nga operatori publik postar i Serbisë, mbi të cilat Posta e 
Kosovës sh.a., nuk ka kontrollë dhe nuk realizon përfitime ekonomike nga 
këto prona. Kompania këto prona i kishte të regjistruara në sistemin e 
kontabilitetit si joaktive për të cilat nuk kishte aplikuar shpenzimet e 
zhvlerësimit për vitin 2020, mirëpo kishte shkaktuar mbivlerësim të vlerës 
neto në libra të pasurive fikse për shumën prej 199,600€. 

Kompania e kishte konsideruar si rrezik të humbjes së gjurmëve të pasurive 
nëse nuk i mbajnë edhe më tutje në regjistrin e pasurive fikse këto prona.

Ndikimi Regjistri i pasurive fikse ishte mbivlerësuar për 199,060€ sa ishte vlera neto 
në libra për pronat e uzurpuara.

Rekomandimi B1 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë veprime korrigjuese në lidhje 
me ndryshimet e nevojshme në regjistrin e pasurisë sipas gjendjes faktike 
dhe ligjore të konstatuar. Për më tepër, të sigurojë zbatimin e rregullt të 
harmonizimeve në mes të raporteve të komisionit për inventarizim, 
përditësimeve të kontesteve nga zyra ligjore me regjistrin e pasurisë në 
kontabilitet. Informatat e detajuara lidhur me pronat e uzurpuara të 
shpalosen në pasqyrën e shënimeve shpjeguese.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B2 - Prezantimi i pasaktë i pasqyrës së rrjedhës se parasë 
Gjetja Sipas SNK 1 një pako e pasqyrave financiare duhet për përmbajë edhe një 

pasqyrë të rrjedhës se parasë e cila paraqet një përmbledhje të të gjitha 
hyrjeve dhe daljeve të parasë së gatshme nga aktivitetet operative, 
financiare dhe investuese.

Kompania kishte hartuar pasqyrën e rrjedhës së parasë, mirëpo bazuar në 
çështjet e ngritura për llogaritë e arkëtueshme në lidhje me diferencat 
ndërmjet dokumenteve burimore për transaksionet e vitit dhe atyre të 
prezantuara në pasqyrat financiare, vijmë në përfundim se rrjedha e parasë 
për aktivitetet operative nuk prezanton informacion të saktë.

Për më tepër, mbivlerësimi i llogarive të arkëtueshme që janë identifikuar 
në auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2019, në shumën 76,151€, nuk 
ishte korrigjuar me një ri deklarim retrospektiv me rastin e hartimit të 
pasqyrave financiare të vitit 2020. Për veç kësaj, një korrigjim i tillë nuk 
ishte bërë edhe për obligimet tatimore që ishin të mbivlerësuara në shumën 
34,150€.

10

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

Çështja B1 - Mbivlerësim i Regjistrit të Pasurive Fikse



Kjo kishte ndodhur si rezultat i keq deklarimeve materiale në saldot e 
pasqyrës së pozicionit financiar për llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe 
llogaritë e pagueshme tregtare që lidhen me Postat ndërkombëtare si dhe 
diferencave në tatimet e pagueshme.

Ndikimi Gabimet e identifikuara në vitin paraprak të cilat nuk ishin korrigjuar me një 
ri deklarim retrospektiv dhe shpalosje përkatëse, si dhe mos harmonizimi i 
bilanceve me postat ndërkombëtare brenda periudhës raportuese, kanë 
efekt në prezantimin materialisht të pa saktë të aktivitetet operative tek 
pasqyra e rrjedhës së parasë.

Rekomandimi B2 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se gabimet e identifikuara në pasqyrat 
financiare tjera të cilat reflektojnë në pasqyrën e rrjedhës së parasë, të 
korrigjohen para përgatitjes së pasqyrave të vitit aktual në mënyrë që shifrat 
krahasuese në mes të viteve të jenë të sakta dhe të plota. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B3 - Prezantim i pasaktë i pasqyrës së ndryshimeve në ekuitet 
Gjetja Sipas SNK 8 - Politikat Kontabël, Ndryshimet në Vlerësimet Kontabël dhe 

Gabimet, paragrafi 4.1, gabimet materiale ndonjëherë mbeten të 
pazbuluara deri në periudhat e mëvonshme dhe këto gabime të periudhave 
paraardhëse korrigjohen në informacionin krahasues të paraqitur në 
pasqyrat financiare për periudhat e mëvonshme.

Kompania kishte hartuar pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet, mirëpo 
gabimet e identifikuara në pasqyrat financiare për vitin 2019, si 
mbivlerësimi i të hyrave nga qiraja, që ishte gabim material në vlerë prej 
378,012€, nuk ishte korrigjuar me një ri deklarim retrospektiv dhe shpalosje 
përkatëse me rastin e hartimit të pasqyrave financiare të vitit 2020. 

Përveç kësaj, ishin mbivlerësuar të ardhurat nga kontratat me klientët në 
vlerë prej 65,172€ dhe shpenzimet e amortizimit për vitin 2019 për 25,571€. 
Këto mbivlerësime të pakorrigjuara, kanë efekt në rezultatin financiar të vitit 
2019, rrjedhimisht tek zëri “Fitimet e mbajtura” në pasqyrën e ndryshimeve 
në ekuitet.

Kjo kishte ndodhur si rezultat i keq deklarimeve materiale në pasqyrën e të 
ardhurave të vitit 2019, që kanë mbetur të pa korrigjuara dhe që kanë 
ndikim në humbjen/fitimet e bartura tek pasqyra e ndryshimeve në ekuitet.

Ndikimi Gabimet e identifikuara në vitin paraprak të cilat ishin korrigjuar vetëm për 
pjesën e vitit aktual kanë efekt në prezantimin materialisht të pa saktë të 
vlerës së fitimeve të mbajtura në pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet.

Rekomandimi B3 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë bërë korrigjimet e gabimeve të 
identifikuara tek pasqyra e ndryshimeve në ekuitet, për të siguruar një 
pamje të drejtë dhe të vërtetë të saj.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Çështja B4 - Mos dhënia e informacioneve të duhura shpjeguese për një pasiguri materiale
Gjetja Sipas SNK 1 – Paraqitja e pasqyrave financiare, shënimet shpjeguese janë 

element i pandarë i pasqyrave financiare. Sipas përcaktimeve të bëra në 
këtë standard këto shënime të pasqyrave financiare duhet të paraqesin 
informacion në lidhje me hipotezën e vijimësisë, kur menaxhmenti është i 
ndërgjegjshëm, në bërjen e vlerësimit për pasiguritë materiale të lidhura me 
ngjarjet ose kushtet të cilat mund të hedhin dyshime mbi aftësinë e njësisë 
ekonomike për të vazhduar sipas hipotezës së vijimësisë. Lidhur me këto 
pasiguri duhet të jepen informacione shpjeguese.

Bazuar në evidencat e auditimit, kemi arritur në përfundim se shpalosjet e 
Menaxhmentit lidhur me hipotezën e vijimësisë nuk përshkruajnë në 
mënyrë të mjaftueshme ngjarjet apo kushtet kryesore që mund të hedhin 
dyshime të rëndësishme mbi aftësinë e Kompanisë për të vazhduar në 
vijimësi. Në vijim janë shpalosur çështjet e identifikuara:

- Humbja e mundshme e klientit kryesor të kompanisë dhe një tregu të 
rëndësishëm, (për vitin 2020 rreth 53% e të hyrave ishin nga ky klient dhe 
borxhi i pa inkasuar prej tij me datë 31.12.2020 kishte arritur në 1,897,000 
Euro), për të cilin ekzistojnë pasiguri materiale që mund të hedhin dyshime 
të konsiderueshme në aftësinë për të realizuar pasuritë e saj dhe të kryejë 
detyrimet e saj në rrjedhën normale të biznesit;

- Humbje operacionale të konsiderueshme në vazhdimësi që nga viti 2012, 
ku gjatë vitit 2020, humbja totale e akumuluar kishte arritur në 
20,815,411€. 

Kjo kishte ndodhur si shkak i mos aplikimit të saktë të kërkesave të SNK 1 
me rastin e prezantimit të pasqyrave financiare dhe shpalosjeve.

Ndikimi Shpalosjet jo adekuate në pasqyrat financiare lidhur me hipotezën e 
vijimësisë duke mos përshkruar në mënyrë të mjaftueshme ngjarjet apo 
kushtet kryesore që mund të hedhin dyshime të rëndësishme mbi aftësinë e 
entitetit për të vazhduar në vijimësi si dhe mungesa e planeve të 
menaxhmentit për të trajtuar këto ngjarje apo kushte ndikon në informacion 
të mangët dhe çorientues për lexuesit e pasqyrave financiare.

Rekomandimi B4 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që shënimet shpjeguese përmbajnë parimet 
bazë që përdoren për hartimin e pasqyrave financiare dhe së informacionet 
mbi përbërjen e zërave të pasqyrave, janë dhënë sipas kërkesave të 
standardeve të kontabilitetit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.1   Pasuritë afatgjata

Vlera neto e zërit financiar të pasurive afatgjata e prezantuar në pasqyrën e pozicionit financiar 
ishte 84,093,857€. Ato kanë të bëjnë kryesisht me tokën, ndërtesat, veglat dhe makineritë, pajisjet 
dhe softueri kompjuterik. Kemi testuar 70 mostra për teste substanciale të detajeve në vlerë 
78,616,060€. Përveç kësaj, kemi kryer procedurat analitike substanciale për popullacionin në 
tërësi sa i përket zhvlerësimit.

Çështja B5 - Pronësia e pa definuar e pasurive fikse

Gjetja Sipas Standardeve Ndërkombëtare IPSAS dhe Kornizës Konceptuale 
”Par.5 BC5.10 pronësia ligjore e një pasurie si një qasje në shërbime 
potenciale ose në përfitime ekonomike të një pasurie është një tregues i 
kontrollit. Megjithatë, të drejtat për shërbime potenciale ose aftësia për të 
gjeneruar përfitime ekonomike mund të ekzistojë pa pronësinë ligjore të 
pasurisë nëpërmjet mbajtjes dhe përdorimit të pronës.

Sipas regjistrave kontabël të pasurive, janë prezantuar gjithsej 132 pasuri 
të paluajtshme. Më tej, sipas dëshmive të ofruara nga zyrtarët e 
Kompanisë, pronat me status ligjor të konfirmuar mbi të cilat Kompania 
ushtron të drejtat pronësore janë gjithsej 27, ndërsa për pjesën tjetër të 
pasurive/pronave statusi ligjor mbi pronësinë është ende i pa definuar.

Sipas drejtorisë ligjore të Kompanisë, kontestet pronësore në gjykata janë 
komplekse të cilat marrin kohë dhe Kompania nuk mund të ndikojë në 
dinamiken e proceseve gjyqësore.

Ndikimi Mungesa e pronësisë me status ligjor të konfirmuar për shumicën e 
pronave në ndërmarrje, krijon paqartësi pronësore dhe e rrit rrezikun që 
ndërmarrjes t`i pamundësohet ushtrimi i të drejtave pronësore mbi pronat 
që potencialisht janë të saj.

Rekomandimi B5 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë ndërmarrë të gjitha veprimet e 
duhura/ligjore në mënyrë që të qartësohet statusi i pronave dhe të zgjidhen 
kontestet ligjore lidhur me këto pasuri.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.2  Gjetjet për çështjet e kontabilitetit dhe të pajtueshmërisë



2.3.2   Detyrimet afatshkurta

Vlera neto e zërit financiar të detyrimeve afatshkurtra. e prezantuar në pasqyrën e pozitës 
financiare, ishte 4,062,583€. Brenda këtij zëri janë prezantuar llogaritë e pagueshme tregtare dhe 
të tjera në shumën 3,880,803€ dhe të hyrat e shtyra 181,780€. Ne kemi testuar 16 mostra për 
testim substancial në vlerë të përbashkët 3,610,572 €.

Çështja B6 - Diferenca ndërmjet shumave në librat kontabël dhe konfirmimeve nga kreditorët

Gjetja Sipas Ligji Nr.06/L-032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim, 
neni 12, kërkohet që Shoqëritë tregtare që i nënshtrohen dispozitave ligjore 
të këtij ligji, verifikojnë të paktën një herë në vit, ekzistencën dhe vlerësimin 
e pasurive, detyrimeve dhe kapitalit nëpërmjet inventarizimit të këtyre 
elementeve dhe dëshmive të tyre mbështetëse nëpërmjet procesit të 
inventarizimit

Testet tona tregojnë se ka diferenca tek të pagueshmet, ndërmjet shumave 
në librat kontabël dhe konfirmimeve nga kreditorët. Këto diferenca janë 
listuar si në vijim:

- Tek zëri i obligimeve tatimore lidhur me obligimet ndaj TVSH-së, vlera në 
Administratën Tatimore të Kosovës (ATK) ishte 290,679€, ndërsa në 
sistemin e kontabilitetit të kompanisë vlera ishte 286,108€, pra një 
diferencë prej 4,571€. 

- Kompania tek Sistemi i pagesave, te zëri ‘pagesa nga nën llogaria’, kishte 
njohur në kontabilitet si llogari të pagueshme vlerën prej 144,920€ ndërsa 
nga Banka ndërmjetësuese, kemi pranuar letërkonfimim me vlerën 
143,687€. Pra kemi një diference prej 1,233€. 

Kjo kishte ndodhur si shkak i mos aplikimit të kërkesave të Ligjit për 
Kontabilitet, Raportim financiar dhe Auditim, për të verifikuar të paktën një 
në vit ekzistencën dhe vlerësimin e detyrimeve

Ndikimi Mos harmonizimet periodike me kreditorët kishin shkaktuar prezantim të 
pasaktë të detyrimeve afatshkurtra duke nënvlerësuar Obligimet tatimore 
për vlerën 4,571€ dhe mbivlerësuar detyrimet ndaj sistemit të pagesave 
(bankës ndërmjetësuese) për vlerën prej 1,233€.

Rekomandimi B6 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë ndërmarrë veprimet e nevojshme dhe 
të dhënat
kontabël para përgatitjes se Pasqyrave financiare janë harmonizuar me 
kreditorët.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.3   Të hyrat

Të hyrat e realizuara ishin në vlerë 11,724,170€. Ato kanë të bëjnë me të hyrat nga shërbimet 
postare, të hyrat nga shërbimi i pagesave, të hyrat nga qiraja dhe të hyrat tjera. Kemi testuar 149 
mostra për teste substanciale të detajeve në vlerë të përbashkët 3,502,130€ si dhe kemi kryer 
procedurë analitike substanciale për të hyrat nga qiraja në tërësi. 

Çështja C1 - Mungesa e rregulloreve për menaxhimin e të hyrave

Gjetja Në bazë të Statutit të Shoqërisë Aksionare “Posta e Kosovës” (Neni 7 
paragrafi 2) përcakton që ndërmarrja duhet të nxjerrë rregulloret të cilat 
përmbajnë dispozita për administrimin dhe funksionimin e shoqërisë. 
Rregulloret miratohen ndryshohen ose revokohen nga bordi i drejtorëve, 
përveç nëse këto autorizime janë të rezervuara për aksionarin e shoqërisë.

Kompania karakterizohet me një shumëllojshmëri të të hyrave si dhe 
decentralizim të lartë të pikave shitëse që krijojnë të hyra. Përkundër kësaj, 
Kompania ende nuk ka hartuar procedura/rregullore të qarta dhe 
gjithëpërfshirëse për menaxhimin e të hyrave. 

Gjatë viti 2019 kompania kishte miratuar një Rregullore Për Kontratat Dhe 
Shërbimet e Ofruara Për Konsumatorët Nr. 01-2725/19 në të cilën 
rregullore nuk janë përcaktuar mjaftueshëm proceduarat standarde të 
operimit, të tilla si pikat e kontrollit, harmonizimet periodike, mënyra dhe 
forma e raportimit etj. Kjo rregullore adreson disa çështje sa i përket 
menaxhimit të kontratave me konsumatorët e mëdhenj, mirëpo ende nuk 
janë hartuar procedurat standarde të operimit për lloje të tjera të të hyrave. 
edhe pse kjo çështje ishte evidentuar edhe në raportin e auditimit të vitit 
paraprak.

Kompania ende nuk ka hartuar rregullore të tilla për të gjitha llojet e të 
hyrave që karakterizohen me procedura specifike edhe pse kjo ishte 
rekomandim i raportit të auditimit të vitit paraprak.  

Ndikimi Në mungesë të procedurave të qarta për menaxhimin e të hyrave mund të 
shkaktohen gabime në njohjen e të hyrave, vonesa në inkasime ose 
keqpërdorime eventuale.

Rekomandimi C1 Bordi i Drejtorëve duhet të autorizojë hartimin e rregulloreve në fushën e të 
hyrave duke përcaktuar procedura dhe përgjegjësi të qarta për menaxhimin 
e secilit lloj të të hyrave.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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3     Çështjet e zgjidhura gjatë procesit të auditimit

Gjatë auditimit u identifikuan disa çështje që iu komunikuan menaxhmentit dhe u zgjidhen 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.

Çështjet materiale të cilat ne i kemi identifikuar dhe janë përmirësuar gjatë kohës së auditimit:

Çështja 1 Prezantim i pasaktë i llogarive të arkëtueshme tregtare

Gjetja
Të arkëtueshmet nga Telekomi i Kosovës sh.a., Kompania i kishte 
prezantuar në Pasqyra financiare në shumën 2,302,904€, ndërsa në 
letër-konfirmim Telekomi i Kosovës sh.a., ka konfirmuar si llogari të 
pagueshme 1,889,442€. Për këtë diferencë në shumën prej 413,462€ 
ishin mbivlerësuar llogaritë e arkëtueshme.

Veprimi i kërkuar Zyra e Financave të bëjë harmonizimet me klientët, si dhe të bëhen 
korrigjimet e shumës së prezantuar të llogarive të arkëtueshme në 
pasqyrat financiare dhe në regjistrin e llogarive të arkëtueshme.  

Rezultati Pas komunikimit të çështjes, janë ndërmarrë veprimet korrigjuese gjatë 
kryerjes së auditimit

Çështja 2 Mbivlerësim i të hyrave të shtyra

Gjetja
Kompania kishte fituar një kontekst gjyqësor ndaj një Operatori 
Ekonomik (OE). Në bazë të vendimit të gjykatës OE i detyrohet 
Kompanisë shumën prej 81,650€. Palët kishin arritur marrëveshje për 
programimin e borxhit sipas të cilës borxhi do të paguhej me këste. 

Kompania këtë ngjarje e kishte reflektuar në kontabilitet si e hyrë e 
shtyrë/obligim në ç ‘rast obligimi është shlyer për çdo këst të paguar nga 
OE. Vlera e mbetur e borxhit në përfundim të periudhës ishte 66,300€.

Veprimi i kërkuar Zyrtari Kryesor Financiar të sigurojë, që janë marrë veprimet korrigjuese 
në lidhje me llogarinë e të hyrave të shtyra përkatësisht Llogaritë e 
arkëtueshme në mënyrë që të hyrat e shtyra dhe llogaritë e 
arkëtueshme të prezantohen me shumën e saktë.

Rezultati Janë kryer korrigjimet e nevojshme në lidhje me prezantimin e të hyrave 
të shtyra përkatësisht llogarive të arkëtueshme.
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Gjetja Kompania ka marrëveshje me Telekomin e Kosovës për telefoni mobile 
(post paid) për të gjithë punonjësit. Një pjesë e shpenzimeve të 
telefonisë mobile paguhen nga Kompania sipas rregullores ndërsa pjesa 
tjetër i ndalet punonjësve në pagë për shpenzimet e krijuara në telefoni 
mobile. 

Kompania pjesën e shpenzimeve të telefonisë mobile (Postpaid) i ka 
trajtuar si shpenzime të telefonave zyrtar ndërsa pjesën tjetër si të hyra 
nga ndalesa në pagë e punonjëseve dhe të njëjtën shumë e ka njohur 
edhe si KMSH. Njohja e ndalesave në pagë si KMSH ka shkaktuar 
mbivlerësim të KMSH-së për shumën prej 87,477€. 

Veprimi i kërkuar Zyrtari Kryesor Financiar të sigurojë, që janë marrë veprimet korrigjuese 
në lidhje me llogarinë e kostos së mallit të shitur (KMSH), në mënyrë që 
KMSH-ja dhe shpenzimet operative të prezantohen me shumën e saktë.

Rezultati Pas komunikimit të çështjes, janë ndërmarrë veprimet korrigjuese gjatë 
kryerjes së auditimit.
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Çështja 3 Mbivlerësim i kostos së mallit të shitur (KMSH)



Tabela 1 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2020

Nr Fusha e 
Auditimit

Rekomandimet e vitit 2019 Veprimet e 
ndërmarra

Statusi

1. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë 
marrë veprime korrigjuese në lidhje me 
ndryshimet e nevojshme në regjistrin e 
pasurisë sipas gjendjes faktike dhe ligjore 
të konstatuar. Për më tepër, të sigurojë 
zbatimin e rregullt të harmonizimeve në 
mes të raporteve të komisionit për 
inventarizim, përditësimeve të kontesteve 
nga zyra ligjore me regjistrin e pasurisë 
në kontabilitet. Informatat e detajuara 
lidhur me pronat e uzurpuara të 
shpalosen në pasqyrën e shënimeve 
shpjeguese.

Nuk janë 
ndërmarrë 
veprime për 
largimin e 
pronave të 
uzurpuara nga 
regjistri i aseteve 
fikse dhe 
prezantimi i tyre 
tek shpalosjet .

Nuk ka filluar zbatimi

4   Progresi në zbatimin e rekomandimeve

Raporti i auditimit për PFV-të të vitit 2019-të kishte rezultuar në 25 rekomandime kryesore. NP 
Posta e Kosovës sh.a., kishte përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se si do t’i zbatoj 
rekomandimet e dhëna. 
Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2020, 18 rekomandime janë zbatuar; 2 ishin zbatuar 
pjesërisht dhe 5 nuk janë adresuar ende, siç është paraqitur në Grafikun 2, më poshtë. Për një 
përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në Tabelën 1 
(ose Tabelën e rekomandimeve). 

Grafiku 2. Progresi në zbatimin e rekomandimeve të vitit paraprak
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2. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që shënimet 
shpjeguese përmbajnë parimet bazë që 
përdoren për hartimin e pasqyrave 
financiare dhe së informacionet mbi 
përbërjen e zërave të pasqyrave, janë 
dhënë sipas kërkesave të standardeve të 
kontabilitetit.

Nuk janë 
ndërmarrë 
veprime për në 
lidhje më 
shpalosjet e 
duhura kur është 
identifikuar një 
pasiguri 
materiale.

Nuk ka filluar zbatimi

3. 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

Janë ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme për 
rivlerësimin e 
pasurive të 
paluajtshme. 
Pasuritë fikse 
janë prezantuar 
me vlerën e 
rivlerësuar 
përfshirë edhe 
disa ndryshime të 
nevojshme si 
shtim i pronave 
në regjistër dhe 
lheqje e pasurive 
të rrënuara. 

I zbatuar

4. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë 
marrë veprime korrigjuese lidhur me keq 
deklarimin e shpenzimeve të amortizimit 
për vitin 2019, dhe se një rishikim i 
përgjithshëm i regjistrit ndërmerret për të 
siguruar njohjen e saktë të shpenzimeve 
të amortizimit në përputhje me politikat e 
adoptuara të Kompanisë dhe kërkesat e 
SNK-ve

Janë ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme për 
njohjen e saktë të 
shpenzimeve të 
amortizimit për 
vitin 2020.

I zbatuar

5. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se njohja e 
të ardhurave nga kontratat e qirave bëhet 
pa përfshirjen e tatimit në burim në 
mënyrë që të shmanget mbivlerësimi i të 
ardhurave nga qiratë

Janë ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme për 
njohjen e të 
hyrave nga qiraja 
pa përfshirjen e 
tatimit në burim 
për vitin 2020.

I zbatuar

6. Baza për 
opinion

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

Janë ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme për 
njohjen e të 
hyrave vetëm për 
pjesën e 
provizionit të 
fituar për vitin 
2020.

I zbatuar

19

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



7. Baza për 
opinion

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

Janë ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme për 
njohjen e saktë të 
llogarive të 
arkëtueshme për 
vitin 2020 pa 
përfshirjen e 
akitveve të 
kushtëzuara.

I zbatuar

8. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë 
ndërmarrë veprimet e nevojshme dhe të 
dhënat kontabël para përgatitjes se 
Pasqyrave financiare janë harmonizuar 
me kreditorët.

Pjesërisht janë 
ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme për 
harmonzimin e 
gjendjes së 
obglimive ndaj 
adminisratës 
tatimore dhe 
bankës 
ndërmjetësuese.

Pjesërisht i zbatuar

9. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se gabimet 
e identifikuara në PFV-të tjera të cilat 
reflektojnë në Pasqyrën e Rrjedhës së 
Parasë të korrigjohen para përgatitjes së 
pasqyrave të vitit aktual në mënyrë që 
shifrat krahasuese në mes të viteve të 
jenë të sakta dhe të plota. 

Nuk janë 
ndërmarrë 
veprime për 
korrigjimet 
retrospektive të 
gabimeve dhe ri 
deklarimet e 
pasqyrave 
financiare të 
korrigjuara.

Nuk ka filluar zbatimi

10. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë 
bërë korrigjimet e gabimeve të 
identifikuara tek pasqyra e ndryshimeve 
në ekuitet, për të siguruar një pamje të 
drejtë dhe të vërtetë të tyre

Nuk janë 
ndërmarrë 
veprime për 
korrigjimet 
retrospektive të 
gabimeve dhe ri 
deklarimet e 
pasqyrave 
financiare të 
korrigjuara.

Nuk ka filluar zbatimi

11. Pasuritë 
afatgjata

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

Janë ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme per 
harmonizimin e 
raportit të 
komisionit të 
inventarizimit më 
regjistrin e 
pasurive fikse.

I zbatuar

12. Pasuritë 
afatgjata

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

Nuk ka asnjë 
progres nga viti i 
kaluar lidhur më 
çështjet e 
definimit të 
pronave të 
paluajtshme.

Nuk ka filluar zbatimi
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13. Detyrimet 
afatshkurta

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

Është kryer 
barazimi me 
partnerin afarist 
në shkurt 2021

I zbatuar

14. Detyrimet 
afatshkurta

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

Është kryer 
harmonzimi më 
gjendjen e 
obligimeve në 
ATK për tatime 
në paga.

I zbatuar

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

Subvencionimet  
gjatë  vitit 2020 
ishin shpenzuar 
konform 
destinimit të tyre.

I zbatuar

16. Të hyrat Bordi i Drejtorëve duhet të autorizojë 
hartimin e rregulloreve në fushën e të 
hyrave duke përcaktuar procedura dhe 
përgjegjësi të qarta për menaxhimin e 
secilit lloj të të hyrave.

Kompania ka 
caktuar një 
komision në 
lidhje më 
hartimin e 
rregulloreve për 
menaxhimin e të 
hyrave. 
Komisioni  është 
në ende në 
proces të hartimit 
të këtyre 
rregulloreve.

Pjesërisht i zbatuar

17. Shpenzimet 
operative

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

Janë ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme në 
lidhje më 
hartimin e një 
plani më të 
detajuar të 
prokurimit dhe 
publikimin e tij në 
KKRF dhe faqën 
e internetit të 
kompanisë.

I zbatuar

18. Shpenzimet 
operative

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

Në procedurat e 
testuara të 
prokurimit tek të 
gjitha aktivitet që 
kërkohet kanë 
pasur 
identifikimin 
bankar të 
bashkëngjitur në 
dosje.

I zbatuar
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19. Shpenzimet 
operative

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

Në procedurat e 
testuara për vitin 
2020 nuk është 
hasur në 
shpërblim të 
operatorit të 
papërgjegjshëm

I zbatuar

20. Shpenzimet 
operative

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

Gjatë testimit të 
shpenzimeve nuk 
kemi hasur në 
raste të faturave 
të pa 
protokuluara.

I zbatuar

21. Shpenzimet 
operative

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

Në procedurat e 
testuara të 
prokurimit nuk 
kemi hasur në 
vonesa në fillimin 
e procesit të 
vlerësimit të 
tendërve.

I zbatuar

22. Shpenzimet 
operative

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se ekziston 
ndarje e duhur e detyrave dhe 
përgjegjësive, si dhe të ndërmarrë 
veprime adekuate për emërimin e Zyrtarit 
Autorizues, për të mundësuar forcimin e 
kontrolleve të brendshme dhe respektim 
të dispozitave ligjore të prokurimit publik.

Është caktuar 
zyrtari 
autorizues. 
Vendimi nr.01-
1414/20 
dt.14.08.2020

I zbatuar

23. Shpenzimet e 
pagave

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

Janë ndërmarrë 
veprimet e 
nevojshme për 
monitorimin 
gjithëpërfshirës 
për evidentimin e 
vijueshmërisë se 
punonjësve në 
punë.

I zbatuar

24. Shpenzimet e 
pagave

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

Gjatë vitit nuk 
kishte rekrutime 
nga jashtë 
mirëpo tek 
mostrat e 
testuara për 
konkurset e 
brendshme nuk 
kemi hasur në 
parregullsi.

I zbatuar
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25. Shpenzimet e 
pagave

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

Është zbatuar. 
Të gjithë 
menaxherët 
regjional 
paguhen konform 
skemës operative 
regjionale

I zbatuar

Nr Fusha e 
Auditimit

Rekomandimet e vitit 2020

1. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, zbatim të plotë të standardeve të kontabilitetit dhe 
raportimit financiar në përgatitjen e pasqyrave financiare, duke përcaktuar një datë 
uniforme të prerjes dhe dhënies së informacioneve shpjeguese për transaksionet 
që nuk kanë mundur të regjistrohen në vitin përkatës. 

2. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se gabimet e identifikuara në pasqyrat financiare tjera 
të cilat reflektojnë në pasqyrën e rrjedhës së parasë, të korrigjohen para përgatitjes 
së pasqyrave të vitit aktual në mënyrë që shifrat krahasuese në mes të viteve të 
jenë të sakta dhe të plota. 

3. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë ndërmarrë veprimet e nevojshme dhe të 
dhënat kontabël para përgatitjes se Pasqyrave financiare janë harmonizuar me 
kreditorët.

4. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë marrë veprime korrigjuese në lidhje me 
ndryshimet e nevojshme në regjistrin e pasurisë sipas gjendjes faktike dhe ligjore të 
konstatuar. Për më tepër, të sigurojë zbatimin e rregullt të harmonizimeve në mes 
të raporteve të komisionit për inventarizim, përditësimeve të kontesteve nga zyra 
ligjore me regjistrin e pasurisë në kontabilitet. Informatat e detajuara lidhur me 
pronat e uzurpuara të shpalosen në pasqyrën e shënimeve shpjeguese.

5. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që shënimet shpjeguese përmbajnë parimet bazë që 
përdoren për hartimin e pasqyrave financiare dhe së informacionet mbi përbërjen e 
zërave të pasqyrave, janë dhënë sipas kërkesave të standardeve të kontabilitetit.

6. Pasuritë 
afatgjata

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

7. Të hyrat Bordi i Drejtorëve duhet të autorizojë hartimin e rregulloreve në fushën e të hyrave 
duke përcaktuar procedura dhe përgjegjësi të qarta për menaxhimin e secilit lloj të 
të hyrave.

8. Pasqyra e 
ndryshimeve 
në ekuitet

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, se janë bërë korrigjimet e gabimeve të identifikuara 
tek pasqyra e ndryshimeve në ekuitet, për të siguruar një pamje të drejtë dhe të 
vërtetë të saj.
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Besnik Osmani, Auditor i Përgjithshëm

Arvita Zyferi, Ndihmëse e Auditorit të Përgjithshëm

Fitim Haliti, Udhëheqës i Auditimit

Naim Neziri, Udhëheqës i ekipit

Alban Shatri, Anëtar i ekipit

Arta Birinxhiku, Anëtare e ekipit
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Shtojca I: Letër konfirmimi

25

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



Shënimet fundore

¹ Pajtueshmëria me autoritetet – pajtueshmëria me të gjitha ligjet, rregullat, rregulloret, standardet dhe praktikat e 
mira relevante. 

² Kolektivisht të referuara si pajtueshmëri me autoritetet

³ Çështja A dhe Rekomandimi A - nënkupton çështjet dhe rekomandimet e reja
Çështja B dhe Rekomandimi B - nënkupton çështjet dhe rekomandimet e përsëritura
Çështja C dhe Rekomandimi C- nënkupton çështjet dhe rekomandimet pjesërisht të përsëritura.
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