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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!
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Adresa: Rr. Tahir Zajmi p.n, Prishtinë, Republika e Kosovës

1  Opinioni i Auditimit

Ne kemi përfunduar auditimin e pasqyrave financiare të Hortikulturës  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 Hortikulturës  (Hortikultura), 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 Hortikulturës  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).
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Baza për Opinion të kundërt

A1 Stoqet në vlerë prej 66,025€, nuk ishin përfshirë në pasqyrën e pozicionit financiar, bazuar 
në raportin e komisionit për inventarizim, por ishin njohur si shpenzime të periudhës duke 
ndikuar në nënvlerësimin e stoqeve dhe mbivlerësimin e shpenzimeve për atë shumë.

A2 Përkundër prezantimit të saktë të shumës së rezervës së rivlerësimit në pasqyrat financiare, 
veprimet kontabël për këtë zë, nuk janë kryer në mënyrë të saktë. Shuma e rezervës së 
rivlerësimit të ndërtesës së rivlerësuar, 1,055,385€, ishte regjistruar gabimisht tek kapitali i 
pronarit. Përveç kësaj, zhvlerësimi i ndërtesës së rivlerësuar, në shumën 59,769€, nuk ishte 
zbritur nga rezerva e rivlerësimit.

A3 Sipas shënimeve shpjeguese, politikë e Kompanisë është që zhvlerësimi i aseteve të bëhet 
sipas metodës lineare për gjatë jetës së vlerësuar të përdorimit të tyre. Mirëpo, për 39 
asete, zhvlerësimi i akumuluar nuk ishte njohur saktë, dhe si rezultat vlera neto në libra e 
aseteve ishte mbivlerësuar për 68,171€.

A4 Ekuiteti i prezantuar në pasqyra financiare nuk ishte harmonizuar me shumën në librat 
kontabël, për një diferencë prej 987,491€, që sipas konfirmimeve zyrtare ka rrjedhë si 
pasojë e disa regjistrimeve të gabuara në vitet paraprake. Përveç kësaj, zëri kontabël 
“Fitimet e mbajtura”, në vlerë 477,085€, i prezantuar në pasqyra financiare nuk ishte e 
regjistruar në librat kontabël.

A5 Asetet e financuara nga grantet (25 asete), ishin regjistruar në kontabilitet në vlerë 
264,392€, mirëpo sipas analizës tonë vlera neto e tyre në libra do të duhej të ishte 
208,000€. Rrjedhimisht, asetet ishin nënvlerësuar për 56,392€, dhe si pasojë, zëri kontabël 
“Të hyrat e shtyra” nuk ishte prezantuar saktë në PF.

A6 Llogaria kontabël “Konto kontrolluese”, me një tepricë debitore në shumën 933,991€, është 
një llogari e përkohshme (pezull), që përmban të gjitha salldot fillestare të llogarive të 
ndryshme të regjistruara gabimisht në mënyrë automatike nga softueri i kontabilitetit, duke 
mbivlerësuar për këtë shumë totalin e aktiveve në shënimet kontabël.

A7 Mangësitë e identifikuara dhe të prezantuara në kuadër të këtij raporti, për zërat kontabël: të 
hyrat e shtyra, pasuritë jo qarkulluese, stoqet dhe kapitalin kanë për efekt në dhënien e 
informacionit jo të plotë dhe të saktë në shënimet shpjeguese.

A8 Zëri kontabël “Rregullimet në fitimin e mbajtur”, në shumën prej (11,953)€, në kuadër të 
aktiviteteve operative në pasqyrën e rrjedhës së parasë, ishte vetëm për qëllim të barazimit 
të gjendjes së parave në fund me gjendjen e prezantuar të parasë në pasqyrën e pozicionit 
financiar, e jo që rrjedhë si rezultat i ndonjë aktiviteti operativ.

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.
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Konkluzion për pajtueshmërinë

Ne kemi audituar gjithashtu pajtueshmërinë e menaxhmentit të Hortikulturës  me kriteret e 
përcaktuara te auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në 
kontekstin e përdorimit të burimeve financiare.

Sipas konkluzionit tonë, për shkak të rëndësisë së çështjeve të përshkruara në kapitullin Baza për 
Konkluzion, transaksionet e kryera  të Hortikulturës  nuk ishin në përputhje me: 

Baza për konkluzion

C1 Ekzistojnë mospërputhje dhe mos harmonizim ndërmjet Raportit të hartuar nga Komisioni 
për inventarizim dhe Regjistrit të aseteve si në sasi ashtu edhe në vlerë, si në vijim: nga 
Komisioni për inventarizim ishin identifikuar 78 asete ndërsa regjistri i aseteve përmban 89 
asete; sipas regjistrit të aseteve ekzistojnë 21 asete me vlerë neto në libra 18,852€, të cilat 
nuk ishin përfshirë në raportin e inventarizimit; ndërsa 15 asete që ndodhen në raportin e 
Komisionit nuk ekzistojnë në regjistrin e aseteve. Këto mospërputhje dhe mos harmonizime, 
kanë ndikuar që regjistri i pasurive të jetë jo i plotë dhe i pasaktë në sasi dhe në vlerën neto 
në libra të pasqyrave financiare. 

Më gjerësisht shih nënkapitullin 2.2 Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë

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 konkluzion.

Theksimi i Çështjes

1 Për shkak të situatës pandemike me Covid-19, Hortikultura Sh.A. kishte shpenzuar shumën 
25,000€ nga buxheti i ndarë për këtë qëllim. Këto mjete ishin dhuruar nga Komuna e 
Prishtinës si subvencion për ndërmarrjet e prekura financiarisht nga masat restriktive të 
Qeverisë.

Opinioni i auditimit nuk është modifikuar për shkak të  kësaj çështje
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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 
Hortikulturës .

Përgjegjësia e Menaxhmentit për Pajtueshmërinë

Menaxhmenti i Hortikulturës  është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare të 
Hortikulturës  në përputhje me Ligjin për Ndërmarrjet Publike,  si dhe të gjitha ligjet, rregullat dhe 
rregulloret e tjera të zbatueshme.²

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 Hortikultura, sh.a, Prishtinë 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.
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• 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 Hortikulturës .

• 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 Hortikulturës , për të vazhduar sipas parimit të vijimësisë. Nëse 
konkludojmë se ekziston një pasiguri materiale, nga ne kërkohet që të tërheqim vëmendjen 
në raportin tonë të auditimit për shpalosjet përkatëse në Pasqyrat Financiare ose, nëse 
zbulimet e tilla janë të papërshtatshme ta modifikojmë opinionin tonë. Përfundimet tona 
bazohen në provat e auditimit të marra deri në datën e raportit tonë të auditimit. Sidoqoftë, 
ngjarjet apo kushtet e ardhshme mund të bëjnë që NP-ja të pushojë së vazhduari sipas 
parimit të vijimësisë.

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

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 prezantim i saktë i stoqeve dhe shpenzimeve të periudhës
Gjetja Sipas Kornizës Konceptuale të Standardeve Ndërkombëtare të 

Kontabilitetit, paragrafi 4.49, ‘Njohja e shpenzimeve’ - shpenzimet njihen në 
pasqyrën e të ardhurave kur kemi një zvogëlim të përfitimeve ekonomike në 
të ardhmen lidhur me zvogëlimin e një aktivi ose rritje të një detyrimi, e cila 
mund të matet me besueshmëri.

Bazuar në raportin e komisionit për inventarizim, vlera e stoqeve ishte 
66,025€, shumë e cila nuk ishte përfshirë në pasqyrën e pozicionit financiar 
por për këtë zë kontabël ishte prezantuar vlera zero, duke nënvlerësuar 
gjendjen e stoqeve për këtë shumë. Për më tepër, kjo qasje e trajtimit 
kontabël ishte ndryshe nga viti paraprak ku vlera e Stoqeve në fund të vitit 
ishte prezantuar në shumën 12,645€.

Sipas konfirmimeve zyrtare, stoqet janë prezantuar në pasqyrën e 
pozicionit financiare me vlerë zero, pasi që vlera e tyre ishte njohur si 
shpenzim i periudhës në pasqyrën e të ardhurave, me rastin e pranimit të 
mallit e jo me rastin e përdorimit/shpenzimit të tyre apo të daljes nga depo. 

Ndikimi Regjistrimet e tilla kanë për efekt, mbivlerësimin e shpenzimeve si dhe 
nënvlerësimin e stoqeve. Rrjedhimisht, kjo ndikon në prezantimin jo të 
saktë të informacioneve në pasqyrat financiare.

Rekomandimi A1 Bordi Drejtorëve të sigurojë, kontrolle të brendshme adekuate në mënyrë 
që regjistrimet të jenë të drejta dhe prezantimi i zërave të jetë i saktë në 
pasqyrat financiare sipas kërkesave të Standardeve Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A2 - Mangësi në regjistrimin e shpenzimeve të zhvlerësimit për asetet e rivlerësuara
Gjetja Sipas SNK 16 – Aktivet afatgjata materiale, pika 41, kur aktivi përdoret nga 

njësia ekonomike, madhësia e tepricës së transferuar (rivlerësimit) do të 
jetë diferenca mes amortizimit të bazuar në vlerën kontabël (neto) të 
rivlerësuar të aktivit dhe amortizimin e bazuar në koston fillestare të aktivit.

Përkundër prezantimit të saktë të shumës së zërit kontabël “Rezerva e 
rivlerësimit” në pasqyrën e pozicionit financiar, veprimet kontabël për këtë 
zë nuk janë kryer në mënyrë të saktë. Shuma 1,055,385€, e rezervës së 
rivlerësimit të ndërtesës së rivlerësuar, ishte regjistruar gabimisht tek 
kapitali i pronarit, si dhe zhvlerësimi i ndërtesës së rivlerësuar, në shumën 
59,769€, e cila nuk ishte zbritur nga rezerva e rivlerësimit.
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Sipas konfirmimeve zyrtare, kjo ka ndodhur si pasojë e sistemit softuerik që 
nuk e mundëson një regjistrim të saktë të rezervës së rivlerësimit dhe 
shpenzimeve të zhvlerësimit për ndërtesën. Për më tepër, trajtimin e tyre 
sipas kërkesave të standardeve në pasqyra financiare e ka konsideruar si 
të mjaftueshëm

Ndikimi Regjistrimi i rezervës së rivlerësimit në anën debitore tek zhvlerësimi i 
akumuluar krijon pasaktësi në regjistrat financiar të kompanisë. Ndërsa mos 
debitimi i rezervës së rivlerësimit për shumën e zhvlerësimit e cila i përket 
rritjes së vlerës së ndërtesës, me rastin e rivlerësimit, ndikon në 
mbivlerësimin e rezervës së kapitalit.

Rekomandimi A2 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të merren veprime korrigjuese lidhur me 
rezervën e rivlerësimit dhe që shpenzimet e zhvlerësimit të regjistrohen 
sipas kërkesave të standardeve të kontabilitetit, në mënyrë që shënimet 
kontabël të jenë në harmoni me pasqyrat financiare.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A3 - Mos prezantim i saktë i pasurive jo qarkulluese 
Gjetja Sipas SNK 16 – Aktivet afatgjata materiale, pika 50, shuma e 

amortizueshme e një aktivi do të shpërndahet mbi baza sistematike gjatë 
jetës së tij të dobishme. Ndërsa në pikën 55 të këtij standardi, jepen 
shpjegime se amortizimi fillon kur aktivi është i disponueshëm për përdorim, 
d.m.th. kur ai është në vendin dhe kushtet e nevojshme për të, që të ketë 
mundësi të funksionojë në mënyrën e synuar nga menaxhmenti.

Sipas shënimeve shpjeguese politikë e Kompanisë është që, zhvlerësimi i 
aseteve të bëhet sipas metodës lineare për gjatë jetës së vlerësuar të 
përdorimit të tyre. Mirëpo, për 39 asete nga testimet e kryera, zhvlerësimi i 
akumuluar nuk ishte njohur saktë, dhe si rezultat vlera në libra ishte 
mbivlerësuar për 68,171€.

Bazuar në konfirmimet zyrtare, një zhvlerësim i tillë është zbatuar, pasi që 
këto asete që ishin dhuruar nga Komuna e Prishtinës dhe është vazhduar 
zhvlerësimi njëjtë siç e kishte zbatuar Komuna. 

Ndikimi Mos zhvlerësimi i saktë i aseteve gjatë jetës së përdorimit, ka ndikuar në 
mbivlerësimin e aseteve dhe në mos prezantim të saktë të vlerës së tyre në 
pasqyrat financiare.

Rekomandimi A3 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që zhvlerësimi i aseteve bëhet sipas 
standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit dhe politikave të përcaktuara të 
Kompanisë. Më tutje, të sigurohet një rishikim i zhvlerësimit të akumuluar 
dhe vlerës neto në libra të aseteve si dhe të bëhet korrigjimi i gabimeve të 
identifikuara.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Gjetja Sipas SNK 1 - Paraqitja e pasqyrave financiare, një pako e pasqyrave 
financiare, duhet të përmbajë edhe një pasqyrë të ndryshimeve në ekuitet, 
e cila paraqet një përmbledhje të të gjitha ndryshimeve në ekuitet.

Ekuiteti ishte prezantuar në pasqyrat financiare, në shumën 1,489,701€, 
ndërsa në shënimet kontabël vlera e tyre ishte 2,477,192€, me një 
diferencë prej 987,491€. Për më tepër, zëri kontabël “Fitimet e mbajtura”, i 
prezantuar në pasqyra financiare në shumën 477,085€, nuk ishte regjistruar 
në kontabilitet.

Sipas konfirmimeve zyrtare, regjistrimet në shënimet kontabël lidhur me 
ekuitetin janë si pasojë e disa regjistrimeve gabim në vitet paraprake dhe 
për shkak të mos ofrimit të mundësisë nga softueri i kontabilitetit që t’i 
korrigjojnë këto shënime.

Ndikimi Mos korrigjimi i shënimeve analitike sipas vlerës reale të ekuitetit dhe 
fitimeve të mbajtura ndikon që këta zëra të mos prezantohen saktë në 
pasqyrat financiare.

Rekomandimi A4 Bordi Drejtues të sigurojë, që do të bëhen korrigjimet tek zërat të cilat kanë 
ndikim tek pasqyra e ndryshimeve në ekuitet. Po ashtu, të gjitha shënimet 
financiare të përfshihen në shënimet e kontabilitetit dhe të njëjtat të 
prezantohen saktë në pasqyrat financiare.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A5 - Mos prezantim i saktë i të hyrave të shtyra nga grantet
Gjetja Sipas SNK 20, Grantet qeveritare që lidhen me aktivet, njihen fillimisht si të 

hyra të shtyra (detyrime) dhe një pjesë transferohen në të ardhura çdo vit.  
Ndërsa sipas SNK 1 - Paraqitja e pasqyrave financiare, pasqyra e pozicionit 
financiar duhet të prezantoj pozicionin financiar në datën e raportimit, duke 
prezantuar gjendjen e aktiveve, detyrimit si dhe kapitalin neto, mbi bazën e 
të dhënave kontabël në po të njëjtën datë.

Asetet e financuara nga grantet (25 asete), ishin regjistruar në kontabilitet 
në vlerë 264,392€, mirëpo sipas analizës tonë vlera neto e tyre në libra do 
të duhej të ishte 208,000€. Rrjedhimisht, asetet ishin nënvlerësuar për 
56,392€, dhe si pasojë, zëri kontabël “Të hyrat e shtyra” nuk ishte 
prezantuar saktë në PF. Për më tepër, informatat financiare lidhur me 
asetet e financuara nga grantet nuk ishin të përfshira në shënimet kontabël 
të Kompanisë, por ato mbahen në një regjistër -fletë Exceli.

Një mbivlerësim i tillë, kishte ardhur si rrjedhojë e zhvlerësimit, pasi që këto 
asete ishin dhuruar nga Komuna e Prishtinës dhe se zhvlerësimi ishte 
vazhduar sipas politikave të tyre kontabël.

Ndikimi Gabimet e identifikuara lidhur me të hyrat e shtyra nga grantet kanë për 
efekt mbivlerësimin detyrimeve, rrjedhimit prezantim të pa saktë të 
pasqyrave financiare. Ndërsa mos përfshirja e tyre në shënimet kontabël, 
rrezikon që këto asete të jenë subjekt i manipulimit të mundshëm.
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Çështja A4 - Mos prezantim i saktë i pasqyrës së ndryshimeve në ekuitet



Rekomandimi A5 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të merren veprime korrigjuese në 
periudhat paraardhëse në mënyrë që shuma e prezantuar në pasqyrën e 
pozitës financiare, për të hyrat e shtyra nga grantet të jetë e saktë. Po ashtu 
të sigurojë, që të hyrat e shtyra të përfshihen në shënimet kontabël.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A6 - Mos mbyllja e llogarisë së përkohshme kontabël (pezull)
Gjetja Sipas SNK-ve, llogaria pezull është një llogari e përkohshme dhe në asnjë 

rrethanë nuk duhet të ketë ende llogari pezull në kohën kur përgatitet 
pasqyra e pozicionit financiar.

Llogaria kontabël “Konto kontrolluese”, në shënimet kontabël kishte një 
tepricë debitore në shumën 933,991€.

Sipas konfirmimeve zyrtare, në këtë llogari programi i kontabilitetit 
automatikisht i regjistron të gjitha salldot fillestare, dhe përkundër adresimit 
të kësaj çështjeje te zyrtarët e kompanisë së softuerit problemi ka mbetur 
ende i pa zgjidhur.

Ndikimi Mos mbyllja e llogarisë së përkohshme ndikon në mos prezantim të saktë të 
gjendjes financiare të kompanisë në PF.

Rekomandimi A6 Bordi Drejtues të sigurojë, identifikimin e gjitha transaksioneve të cilat janë 
të regjistruara në llogarinë e përkohshme dhe trajtimin e tyre sipas 
standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit, në mënyrë që saldo 
përfundimtare e kësaj llogarie të jetë zero.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A7 - Mos prezantim i saktë i shënimeve shpjeguese
Gjetja Sipas SNK 1 –Paraqitja e pasqyrave financiare, një element i pandarë i 

pasqyrave financiare janë shënimet shpjeguese të tyre. Sipas përcaktimeve 
të bëra në këtë standard këto shënime të pasqyrave financiare duhet: të 
paraqesin informacion në lidhje me bazat e përdorura për përgatitjen e 
pasqyrave financiare si edhe në lidhje me politikat kontabël të zgjedhura 
dhe të aplikuara për ngjarjet dhe veprimet më të rëndësishme; sqarojnë 
informacionin e kërkuar nga SNK; japin informacione shtesë i cili nuk është 
paraqitur në pasqyrat financiare por i cili është i nevojshëm për një paraqitje 
të drejtë të tyre.

Si rrjedhojë e mangësive të cilat janë identifikuar dhe prezantuar në këtë 
raport për zërat në vijim: të hyrat e shtyra, pasuritë jo qarkulluese, kapitalin 
dhe stoqet, janë paraqitur mangësi edhe në shënimet shpjeguese, të cilat 
nuk japin informacione të plota dhe të sakta.

Shkak i mos prezantimit të saktë të shënimeve shpjeguese, ishin gabimet e 
identifikuara në zërat e sipërpërmendur, të cilat kanë efekt edhe tek 
shënimet shpjeguese.
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Ndikimi Mos prezantimi i saktë i shënimeve shpjeguese, ndikon që informacionet e 
nevojshme shpjeguese për lexuesin e pasqyrave financiare të mos jenë të 
sakta dhe të plota.

Rekomandimi A7 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që shënimet shpjeguese të përmbajnë 
parimet bazë që përdoren për hartimin e pasqyrave financiare dhe 
informacionet mbi përbërjen e zërave të pasqyrave janë dhënë sipas 
kërkesave të standardeve të kontabilitetit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A8 - Mos prezantim i saktë i pasqyrës së rrjedhës së parasë
Gjetja Sipas SNK 1- ‘Paraqitja e pasqyrave financiare’, një njësi ekonomike duhet 

të përgatisë pasqyrat financiare të saj, me përjashtim të informacionit mbi 
rrjedhën e parasë, mbi bazën e kontabilitetit rritës. Qëllimi i pasqyrës së 
rrjedhës së parasë, sipas SNK 7, është për të plotësuar nevojat e 
përdoruesve të informacionit kontabël në lidhje me rezultatin monetar dhe 
me fluksin e lëvizjes së mjeteve monetare gjatë një periudhe kontabël. 

Kompania kishte hartuar pasqyrën e rrjedhës së parasë, mirëpo tek rrjedha 
e parave nga aktivitetet operative, ishte prezantuar shuma (11,953)€, me 
përshkrimin “Rregullimet në fitimin e mbajtur”, e shtuar vetëm për qëllim të 
barazimit të gjendjes së parave në fund me gjendjen e prezantuar të parasë 
në pasqyrën e pozicionit financiar. Përveç kësaj, bazuar në çështjet e 
ngritura për zërat kontabël si stoqet dhe të hyrat e shtyra, zëra të 
aktiviteteve operative të rrjedhës së parasë, vijmë në përfundim se rrjedha 
e parasë nuk prezanton një informacion të saktë. 

Sipas konfirmimeve zyrtare, shuma e zërit të shtuar “Rregullimet në fitimin e 
mbajtur”, ka ndodhur me qëllim të barazimit të gjendjes së parave në fund 
me gjendjen e parasë në pasqyra financiare, si rrjedhojë e disa gabimeve 
financiare në vitin e kaluar.

Ndikimi Mos prezantimi i saktë i pasqyrës së rrjedhës së parave ndikon në mos 
prezantimin e saktë të hyrjeve dhe daljeve të parasë.

Rekomandimi A8 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, një analizë gjithëpërfshirëse të zërave të cilët 
kanë ndikuar në mos prezantimin e saktë të rrjedhës së parasë dhe të 
marrë veprimet nevojshme korrigjuese për të pasur një pamje të drejtë dhe 
të vërtetë të tyre.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.2  Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë

Çështja C1 - Mos harmonizimi i raportit të inventarizimi dhe regjistrit të aseteve
Gjetja Sipas nenit 7 të Ligjit për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim (nr. 

04/L-014), Shoqëritë tregtare që i nënshtrohen dispozitave të këtij Ligji, 
verifikojnë të paktën një (1) herë në vit, ekzistencën dhe vlerësimin e 
pasurive, detyrimeve dhe kapitalit, nëpërmjet inventarizimit të këtyre 
elementeve dhe dëshmive mbështetëse përmes procesit të inventarizimit. 
Inventarizimi i pasurive dhe detyrimeve kryhet nën përgjegjësinë dhe sipas 
procedurave të miratuara nga organi drejtues i shoqërive tregtare dhe duhet 
të barazohet me librat kontabël.

Komisioni për regjistrim të aseteve, me datë 30.12.2020 kishte dorëzuar 
raportin përfundimtar të regjistrimit të aseteve. Në këtë raport ishin 
identifikuar vetëm 78 asete, përderisa regjistri i aseteve përmban 89 asete. 
Përveç, kësaj gjatë krahasimit të asteve të identifikuara në raportin e 
komisionit me regjistrin e aseteve, kemi vërejtur se ekzistojnë mospërputhje 
mes tyre. Në regjistrin e aseteve ekzistojnë 21 asete me vlerë neto në libra 
18,852€ të cilat nuk ishin përfshirë në raportin e komisionit për inventarizim, 
ndërsa 15 asete të cilat figurojnë në raportin e komisionit nuk ekzistojnë në 
regjistrin e aseteve. Përkundër diferencave të identifikuara, Kompania nuk 
kishte bërë harmonizimin në mes të raportit të inventarizimit dhe regjistrit të 
aseteve.

Bazuar në konfirmimet zyrtare nga ana e Komisionit, regjistrimi i aseteve 
ishte bërë sipas kërkesës nga menaxhmenti i ndërmarrjes, që regjistrimi të 
bëhet vetëm për mjete të rënda dhe lëvizëse, duke përjashtuar asetet të 
cilat kanë vlera nën 1,000€.

Ndikimi Mos barazimi i gjendjes faktike të aseteve me regjistrat kontabël ka 
rezultuar me prezantime dhe shpalosje jo të duhura të aseteve në PFV. 

Rekomandimi C1 Bordi i Drejtorëve të sigurojë që komisioni të bëjë inventarizimin e të gjitha 
aseteve dhe nëse ka diferenca në mes librave kontabël dhe gjendjes faktike 
të bëjë harmonizimin e tyre.

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 1,396,092€. Ato kanë të bëjnë kryesisht me, ndërtesat, pajisjet dhe makineritë, Kemi testuar 
70 mostra për teste substanciale dhe të pajtueshmërisë në vlerë 1,422,751€. Përveç kësaj, kemi 
kryer procedurat analitike substanciale për popullacionin në tërësi sa i përket zhvlerësimit.

Çështja A9 - Regjistri jo i plotë i aseteve dhe mos regjistrimi i tyre në shënimet kontabël

Gjetja Sipas SNK 1 - Paraqitja e pasqyrave financiare, pasqyra e pozicionit 
financiar duhet të prezantoj pozicionin financiar në datën e raportimit, duke 
prezantuar gjendjen e aktiveve, detyrimit si dhe kapitalin neto, mbi bazën e 
të dhënave kontabël në po të njëjtën datë. Ndërsa sipas SNK 16 Kosto e 
një zëri të aktiveve afatgjata materiale (toka, ndërtesa, makineri e pajisje) 
do të njihet si aktiv nëse dhe vetëm nëse: është e mundshme që përfitimet 
ekonomike në të ardhmen që i atribuohen atij aktivi do të rrjedhin tek njësia 
ekonomike dhe kosto e aktivit mund të matet me besueshmëri.

Nga gjithsejtë 85 asete, me vlerë neto në libra 1,396,092€, shumë e cila 
është prezantuar në pasqyra financiare, vetëm një aset nga to (ndërtesa) 
në vlerë 1,002,616€ ishte e regjistruar në të dhënat kontabël, ndërsa asetet 
tjera mbahen të regjistruara në një fletë Excel – i. Për më tepër, për një aset 
me kosto historike 4,080€, Kompania nuk posedon dëshmi, ndërsa në një 
rast tjetër edhe pse ekzistojnë dëshmitë e blerjes së asetit, aseti me kosto 
historike 9,520€ apo me vlerë neto në libra 4,760€ nuk ishte prezantuar në 
regjistrin e aseteve.

Sipas konfirmimeve zyrtare, aseti ishte fshirë gabimisht nga regjistri, ndërsa 
mungesën e dëshmive e arsyetojnë se ishte aset që është blerë shumë vite 
me parë. Ndërsa, mos regjistrimi i tyre në shënimet kontabël ishte si 
rrjedhojë e mangësive të softuerit, që e pamundëson regjistrimin e tyre të 
saktë.

Ndikimi Mos regjistrimi i aseteve në shënimet kontabël rrezikon që asetet të jenë 
subjekt i humbjes apo manipulimit të shënimeve financiare. Ndërsa, mos 
përfshirja e aseteve në regjistër si dhe mungesa e dokumenteve burimore, 
ndikon në besueshmërinë e informacionit financiar në pasqyrat financiare.

Rekomandimi A9 Bordi i Drejtorëve të sigurojë, një rishikim gjithëpërfshirës të regjistrit të 
aseteve dhe pas korrigjimit dhe kompletimit me dëshmi burimore, të bëhet 
regjistrimi i tyre në shënimet kontabël.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

2.3  Gjetjet për çështjet e kontabilitetit dhe të pajtueshmërisë
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2.3.2   Të hyrat

Të hyrat e realizuara ishin në vlerë 1,457,597€. Ato kanë të bëjnë me të hyrat nga shërbimet për 
Komunën e Prishtinës, të hyrat nga shërbimi i varrezave, të hyra për shërbime tjera si dhe të hyrat 
e pranuara si subvencion nga Komuna e Prishtinës. Kemi testuar 26 mostra për teste 
substanciale dhe të pajtueshmërisë në vlerë 1,277,033€.

Çështja A10 - Mungesa e tarifave për shërbimet e ofruara

Gjetja Neni 5.4 i Statutit të Kompanisë ndër të tjera përcakton se Bordi i 
Drejtorëve vendos për çmimin e shërbimeve që kryen Kompania.

Kompania kishte lidhur kontrata me dy klientë për kryerjen e shërbimeve. 
Megjithatë, çmimi i shërbimeve i përcaktuar në këto kontrata nuk ishte i 
bazuar në ndonjë tarifore të miratuar nga Bordi. Kjo për shkak se, Bordi i 
Drejtorëve nuk kishte nxjerr një tarifore në të cilën do të përcaktohen tarifat 
me rastin e kryerjes së shërbimeve. Shërbimet e ofruara gjatë vitit 2020 
ishin në vlerë 7,508€.

Sipas konfirmimeve zyrtare, Kompania kishte krijuar një komision i cili 
kishte bërë vlerësimin e kostove të shërbimeve dhe kishte propozuar tarifat 
për to. Megjithatë, një vendim ende nuk ishte marrë nga Bordi i Drejtorëve.

Ndikimi Mos përcaktimi i tarifave dhe lidhja e kontratave për shërbime pa ndonjë 
vlerësim paraprak të kostos së shërbimit rrezikon që Kompania të kryej 
shërbime nën koston e shërbimit.  

Rekomandimi A10 Bordi i Drejtorëve të bëjë një analize paraprake lidhur me kostot e 
shërbimeve dhe më pas të përcaktojë tarifave për shërbimet që i ofron 
Kompania.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.3   Shpenzimet operative

Shpenzimet operative janë realizuar në shumën 137,228€. Ato kanë të bëjnë me shpenzime të 
mirëmbajtjes, shpenzimet e zyrës dhe ato administrative, shpenzimet e derivateve, shpenzimet 
për konsulencë, dhe të tjera. Kemi testuar 24 mostra për teste substanciale dhe të pajtueshmërisë 
në shumën 64,429€, si dhe 3 procedura të prokurimit.

Çështja A11 - Nënshkrimi i kontratës për furnizim pa siguri të ekzekutimit

Gjetja Bazuar në Ligjin për Prokurim Publik, neni 83 paragrafi 1, Autoriteti 
kontraktues do të kërkojë nga operatori ekonomik të cilit i është dhënë një 
kontratë që të depozitojë një siguri të ekzekutimit si parakusht për 
nënshkrimin dhe hyrjen në fuqi të kontratës.         

Në tenderin “Furnizim me pjesë për Makina kositëse Sthil FS55 dhe FS38”, 
në njoftimin për kontratë të datës 15.04.2020 (neni III.1) informacionet 
ligjore, ekonomike, financiare dhe teknike), përkatësisht kushtet e lidhjes së 
kontratës është  kërkuar siguria e ekzekutimit në vlerë të 10% të vlerës së 
kontratës. Mirëpo, pa u depozituar paraprakisht siguria e ekzekutimit 
kompania më datën 20.05.2020 kishte nënshkruar kontratën në vlerë 
14,496€. Megjithatë, Kompania ka ofruar dokumentin/Siguria e ekzekutimit 
e cila mban datën 23.11.2020, që do të thotë, mbi gjashtë muaj pas 
nënshkrimit të kontratës. Vlen të theksohet se gjatë auditimit kemi vërejtur 
se kontrata ishte realizuar në tërësi, dhe të gjitha sasitë e furnizimeve të 
kontraktuara ishin pranuar sipas porosisë. 

Bazuar në konfirmimet zyrtare, siguria e ekzekutimit nuk është dorëzuar në 
kohën e duhur, para nënshkrimit të kontratës për shkak të situatës së krijuar 
nga pandemia Covid 19. Mirëpo, në Njoftimet e KRPP-së të datës. 
30.03.2020 dhe 21.04.2020 për Autoritetet kontraktuese lidhur me masat 
lehtësuese në zhvillimin e procedurave tenderuese dokumenti –siguria e 
ekzekutimit nuk është përfshirë në këto dy njoftime.

Ndikimi Në rastet e mos realizimit së kontratës Kompania në mungesë të sigurisë 
së ekzekutimit mund të përballet me shpenzime shtesë, dhe mos të arrijë të 
marr kompensimin e dëmeve të mundshme të shkaktuara nga mos 
përmbushja e saj.

Rekomandimi A11 Bordi i Drejtorëve të rishikojë, arsyet për dështimin e kontrolleve dhe të 
marrë masa dhe veprime për forcimin e tyre, në mënyrë që kontratat të 
nënshkruhen në përputhje të plotë me kërkesat ligjore të prokurimit publik.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.4   Shpenzimet e pagave

Shpenzimet e pagave ishin 1,216,518€. Më 31 dhjetor 2020, Kompania ka pasur gjithsej 214 të 
punësuar. Gjatë vitit ishin punësuar 17 punonjës të rinj. Kemi testuar 70 mostra për teste të 
pajtueshmërisë dhe teste substanciale në vlerë 34,690€ si dhe 5 procedura të rekrutimit.

Çështja A12 - Kryerja e procedurave të rekrutimit pa u plotësuar numri i kërkuar i kandidatëve të 
cilët plotësojnë kërkesat e konkursit
Gjetja Sipas Udhëzimit Administrativ të MPMS-së nr.07/2017 për rregullimin e 

procedurave të konkursit në sektorin publik, konkursi duhet të përsëritet 
nëse së paku tre kandidatë nuk i plotësojnë kushtet e parapara me konkurs. 

Në procesin e rekrutimit për pozitën “Bashkëpunëtor profesional në 
prokurim”, edhe pse nuk kishte së paku tre kandidatë të cilët kanë plotësuar 
kushtet e konkursit, nuk ishte anuluar konkursi për tu përsëritur.

Sipas konfirmimit zyrtar, ishte konsideruar i mjaftueshëm plotësimi i disa 
kritereve nga kandidatët dhe në këtë mënyrë ishte vazhduar me procesin e 
rekrutimit në hapat e mëtutjeshëm.

Ndikimi Angazhimi në punë pa një konkurrencë minimale, të përgjegjshme dhe 
transparente rrezikon që të angazhohen personat jo kompetent të cilët 
mund të ndikojnë në mos-efikasitet operacional.

Rekomandimi A12 Kryesuesi i Bordit të sigurojë, që në rastin e punësimeve të kryhen 
procedurat e rekrutimit vetëm kur së paku tre nga kandidatet i plotësojnë 
kushtet e konkursit, në të kundërtën konkursi të përsëritet. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A13 - Kompensimi i anëtarëve të Bordit Drejtues me ndihmë financiare  pa të drejtë 
ligjore
Gjetja Ligji për ndërmarrjet publike, neni 12 përcakton se NP-të janë përgjegjëse 

për pagimin e të gjithë kompensimit për drejtorët e saj vetëm nga pagesat e 
parapara me Vendimin e Aksionarit dhe drejtorët e NP nuk do të marrin 
asnjë kompensim ose përfitim tjetër nga NP-ja.

Bordi Drejtues i Kompanisë, edhe përkundër kërkesës ligjore që pagesat 
për drejtorët e Bordit Drejtues të bëhen sipas Vendimit të Aksionarit, kishte 
marrë vendim për kompensim me dy paga shtesë për anëtarët e saj, në 
shumën 3,528€, në emër të ndihmës financiare.

Sipas konfirmimit zyrtar të Kryesuesit të Bordit të Drejtorëve, ky vendim 
është marrë duke u bazuar në kërkesën që Bordi Drejtues i ishte drejtuar 
Aksionarëve të ndërmarrjes, të cilët janë përgjigjur se aprovohen nëse janë 
në harmoni me ligjet në fuqi. Prandaj, BD kishe konsideruar se ky vendim 
është në harmoni me ligjet në fuqi.
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Ndikimi Kompensimi shtesë i anëtarëve të Bordit Drejtues, në kundërshtim me 
legjislacionin në fuqi, ndikon në dëmtimin e buxhetit të Kompanisë për 
shkak të shpenzimit të parave publike pa bazë ligjore.

Rekomandimi A13 Bordi i Drejtorëve me rastin e nxjerrjes së vendimeve për kompensime 
shtesë të sigurojë se janë në përputhje me vendimet e Qeverisë dhe ligjet 
në fuqi.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja C2 - Shpallja publike e konkursit në kundërshtim me Udhëzimin Administrativ si dhe 
Rregulloren e Brendshme për Sistematizimin e vendeve të punës 
Gjetja Sipas Udhëzimit Administrativ të MPMS-së nr.07/2017 konkursi duhet të 

përmbajë kohëzgjatjen e emërimit përmes një përshkrimi nëse pozita është 
me afat të caktuar ose e përhershme dhe kohëzgjatjen e periudhës 
provuese, si dhe kriteret të cilat duhet ti plotësoj një vend i punës të cilat 
ndërmarrja i ka të rregulluara me Rregulloren e brendshme mbi 
sistematizimin e vendeve të punës. 

Në konkursin e shpallur për plotësimin e pozitës “Bashkëpunëtor 
profesional në prokurim”, nuk ishte përcaktuar kohëzgjatja e emërimit për 
këtë pozitë, si dhe në kriteret për plotësimin e vendeve të punës nuk ishte 
kërkuar përvoja një vjeçare në prokurim, si kërkesë për plotësimin e kësaj 
pozite që rrjedhë nga Rregullorja e brendshme për sistematizimin e 
vendeve të punës.

Sipas konfirmimit zyrtare ishin konsideruar të mjaftueshme kërkesat të cilat 
janë publikuar në shpalljen e vendit të lirë të punës dhe për këtë arsye 
është vazhduar procesi i rekrutimit në hapat e mëtutjeshëm. 

Ndikimi Anashkalimi i procedurave të cilat kanë për qëllim të sigurojnë angazhim 
adekuat dhe transparencë gjatë procesit të rekrutimit, krijon pa-
pajtueshmëri ligjore dhe mund të rezultojnë me angazhimin e personave jo 
kompetent.

Rekomandimi C2 Kryesuesi i Bordit të sigurojë që në rastin e zhvillimit të procedurave të 
rekrutimit shpalljet publike të përmbajnë të gjitha kërkesat e parapara në 
legjislacionin përkatës dhe në kërkesat e rregulloreve të brendshme të cilat 
rregullojnë mbarëvajtjen e aktiviteteve të ndërmarrjes.

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 Mungesa e dëshmive lidhur me pasuritë joqarkulluese

Gjetja
Nga 70 asete të testuara, Kompania nuk kishte dëshmi mbështetëse për 
27 prej tyre, në vlerë 21,172€. Për më tepër, 19 asete, në vlerë 
226,470€, nuk ishin regjistruar në regjistrin e aseteve dhe rrjedhimisht 
as të prezantuara në pasqyra financiare.

Veprimi i kërkuar Të sigurohen dëshmitë mbështetëse që mungojnë për asetet e 
identifikuara, si dhe të regjistrohen në regjistrin e aseteve dhe në të 
dhënat kontabël asetet e paregjistruara. Përveç kësaj, për këto veprime 
rregulluese të bëhen korrigjimet e nevojshme për zërin kontabël të 
aseteve dhe zërat tjerë që ndikohen nga ky korrigjim në pasqyra 
financiare.

Rezultati Pas ngritjes së çështjes, në lidhje mungesën e dëshmive dhe mos 
regjistrimin e plotë të aseteve në regjistrin e asetve, janë siguruar 
dëshmitë mbështetëse si dhe është plotësuar regjistri i aseteve me 
asetet e paregjistruara. Përveç kësaj, këto veprime korrigjuese janë 
bërë edhe në shumën e zërit kontabël të aseteve në pasqyrat financiare.

Çështja 2 Mos prezantim i sakë i shpenzimeve të zhvlerësimit

Gjetja
Sipas shënimeve shpjeguese, politikë e Kompanisë është që 
zhvlerësimi i aseteve të bëhet sipas metodës lineare për gjatë jetës së 
vlerësuar të përdorimit të tyre. Mirëpo, për 41 asete nga testimet e 
kryera, si metodë e zhvlerësimit ishte zbatuar saldo zbritëse. Mos 
zbatimi i metodës së zhvlerësimit, sipas politikës së përcaktuar, kishte 
për rezultat nënvlerësimin e shpenzimeve të zhvlerësimit për 51,367€ 
dhe mbivlerësimin e vlerës neto në libra të aseteve për 274,673€.

Veprimi i kërkuar Të zbatohet metoda e zhvlerësimit sipas politikave të përcaktuara, dhe 
të bëhen korrigjimet e nevojshme që rrjedhin si rezultat i zbatimit të asaj 
metode.
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Rezultati Pas ngritjes së çështjes, në lidhje me moszbatimin e metodës së 
përcaktuar sipas politikës së zhvlerësimit, janë bërë korrigjimet e 
nevojshme si në zbatimin e metodës ashtu edhe në prezantimin e vlerës 
së saktë të zërave kontabël në pasqyrat financiare që ndikohen nga 
zhvlerësimi.
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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 
marrëveshja me komunën e Prishtinës 
korrigjohet, ku do to parashihet se pajisjet 
e dhëna në shfrytëzim nga komuna 
regjistrohen në regjistrat kontabël të 
Kompanisë me vlera të sakta siç 
parashihet me kërkesat e kornizës 
konceptuale të raportimit financiar dhe të 
standardeve të kontabilitetit

Kompania kishte 
pranuar të gjitha 
dëshmitë lidhur 
me asetet e 
pranuara nga 
Komuna e 
Prishtinës. Të 
njëjtat ishin 
regjistruar dhe 
prezantuar në 
Pasqyrat 
Financiare.

I zbatuar

4   Progresi në zbatimin e rekomandimeve

Raporti i auditimit për PFV-të të vitit 2019 të Hortikulturës ka rezultuar në gjashtë rekomandime 
kryesore. Hortikultura 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, katër rekomandime janë zbatuar dhe dy ishin në 
proces, 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 së procesi i 
pranimit të pasurive nga komuna e 
Prishtinës bëhet duke i paraprirë një 
marrëveshje e cila specifikon obligimet e 
palëve dhe prezanton qartë vlerën e 
pasurive të pranuara. Po ashtu, pasuritë e 
pranuara të viteve të mëhershme dhe 
pajisjet të regjistrohen në vlerën e saktë 
të tyre sipas kërkesave të kornizës 
raportuese të kontabilitetit.

Kompania kishte 
siguruar të gjitha 
dëshmitë lidhur 
me asetet të cilat 
janë dorëzuar 
nga Komuna e 
Prishtinës, kishte 
bërë regjistrimin 
e tyre në Excel 
dhe kishte 
prezantuar vlerën 
e tyre në 
pasqyrat 
financiare.

I zbatuar

3. Pasuritë 
afatgjata

Bordi i drejtorëve të sigurojë që komisioni 
i inventarizimit në raportin e vet të 
evidentoj asetet sipas sasisë, numrit 
identifikues, të konstatoj se a janë ende 
në përdorim apo janë të dëmtuar si dhe 
në fund të konstatoj nëse ka ndonjë 
diferencë eventuale në mes librave 
kontabël dhe gjendjes faktike.

Komisioni për 
inventarizim i 
përcaktuar nga 
KE, kishte 
hartuar raportin e 
invetarizimit  
sipas sasisë, 
numrit 
identifikues dhe 
konstatimit se a 
janë ende në
përdorim apo 
janë të dëmtuara. 
Mirëpo, nuk ishte 
bërë 
harmonizimin në 
mes të regjistrit 
të aseteve dhe 
raportit të 
komisionit për 
invetarizim.

Pjesërisht i zbatuar

4. Të hyrat  Bordi i drejtorëve duhet të siguroj se 
faturimet bëhen konform kushteve të 
kontratës dhe për furnizimet të cilat janë 
të liruara nga TVSH të mos aplikohen 
normat e TVSH-së.

Gjatë testimit të 
të Hyrave hyrave 
nga shërbimet 
për Komunën e 
Prishtinës, kemi 
vërjturvërejtur se 
faturimi ishte 
bërë saktë.

I zbatuar

5. Shpenzimet 
operative

Bordi i drejtorëve të siguroj se me rastin e 
përpilimit të pasqyrave financiare 
përfshihen të gjitha kodet e shpenzimeve 
në mënyrë që të dhënat kontabël të jenë 
të paraqitura drejtë dhe saktë në pasqyra 
financiare.

Në pasqyrën e të 
ardhurave, 
shpenzimet 
operative ishin 
në harmoni me 
shënimet 
kontabël

I zbatuar
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6. Shpenzimet e 
pagave

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që në rastin 
zhvillimit të procedurave të rekrutimit 
shpalljet publike të përmbajnë të gjitha 
kërkesat e parapara në legjislacionin 
përkatës si dhe kërkesat e rregulloreve të 
brendshme të cilat rregullojnë 
mbarëvajtjen e aktiviteteve të 
ndërmarrjes. 

Kompania kishte 
arritur t'i zbatoj 
dy çështjet e 
trajtuara tek kjo 
gjetje. Mirëpo, 
edhe këtë vit 
kemi vërejtur se 
Kompania në 
konkursin publik 
nuk kishte 
përcaktuar fare 
kohëzgjatjen e 
kontratës.

Pjesërisht i zbatuar

Nr Fusha e 
Auditimit

Rekomandimet e vitit 2020

1. Baza për 
opinion

Bordi Drejtorëve të sigurojë, kontrolle të brendshme adekuate në mënyrë që 
regjistrimet të jenë të drejta dhe prezantimi i zërave të jetë i saktë në pasqyrat 
financiare sipas kërkesave të Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit.

2. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të merren veprime korrigjuese  lidhur me rezervën 
e rivlerësimit dhe që shpenzimet e zhvlerësimit të regjistrohen sipas kërkesave të 
standardeve të kontabilitetit, në mënyrë që shënimet kontabël të jenë në harmoni 
me pasqyrat financiare.

3. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që zhvlerësimi i aseteve bëhet sipas standardeve 
ndërkombëtare të kontabilitetit dhe politikave të përcaktuara të Kompanisë. Më 
tutje, të sigurohet një rishikim i zhvlerësimit të akumuluar dhe vlerës neto në libra të 
aseteve si dhe të bëhet korrigjimi i gabimeve të identifikuara.

4. Baza për 
opinion

Bordi Drejtues të sigurojë, që do të bëhen korrigjimet tek zërat të cilat kanë ndikim 
tek pasqyra e ndryshimeve në ekuitet. Po ashtu, të gjitha shënimet financiare të 
përfshihen në shënimet e kontabilitetit dhe të njëjtat të prezantohen saktë në 
pasqyrat financiare.

5. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, që të merren veprime korrigjuese në periudhat 
paraardhëse në mënyrë që shuma e prezantuar në pasqyrën e pozitës financiare, 
për të hyrat e shtyra nga grantet të jetë e saktë. Po ashtu të sigurojë, që të hyrat e 
shtyra të përfshihen në shënimet kontabël.

6. Baza për 
opinion

Bordi Drejtues të sigurojë, identifikimin e gjitha transaksioneve të cilat janë të 
regjistruara në llogarinë e përkohshme dhe trajtimin e tyre sipas standardeve 
ndërkombëtare të kontabilitetit, në mënyrë që saldo përfundimtare e kësaj llogarie 
të jetë zero.

7. Baza për 
opinion

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

8. Baza për 
opinion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, një analizë gjithëpërfshirëse të zërave të cilët kanë 
ndikuar në mos prezantimin e saktë të rrjedhës së parasë dhe të marrë veprimet 
nevojshme korrigjuese për të pasur një pamje të drejtë dhe të vërtetë të tyre.

9. Baza për 
konkluzion

Bordi i Drejtorëve të sigurojë që komisioni të bëjë inventarizimin e të gjitha aseteve 
dhe nëse ka diferenca në mes librave kontabël dhe gjendjes faktike të bëjë 
harmonizimin e tyre.

10. Pasuritë 
afatgjata

Bordi i Drejtorëve të sigurojë, një rishikim gjithëpërfshirës të regjistrit të aseteve 
dhe pas korrigjimit dhe kompletimit me dëshmi burimore, të bëhet regjistrimi i tyre 
në shënimet kontabël.

11. Të hyrat Bordi i Drejtorëve të bëjë një analize paraprake lidhur me kostot e shërbimeve dhe 
më pas të përcaktojë tarifave për shërbimet që i ofron Kompania.

12. Shpenzimet 
operative

Bordi i Drejtorëve të rishikojë, arsyet për dështimin e kontrolleve dhe të marrë masa 
dhe veprime për forcimin e tyre, në mënyrë që kontratat të nënshkruhen në 
përputhje të plotë me kërkesat ligjore të prokurimit publik.
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13. Shpenzimet e 
pagave

Kryesuesi i Bordit të sigurojë, që në rastin e punësimeve të kryhen procedurat e 
rekrutimit vetëm kur së paku tre nga kandidatet i plotësojnë kushtet e konkursit, në 
të kundërtën konkursi të përsëritet. 

14. Shpenzimet e 
pagave

Kryesuesi i Bordit të sigurojë që në rastin e zhvillimit të procedurave të rekrutimit 
shpalljet publike të përmbajnë të gjitha kërkesat e parapara në legjislacionin 
përkatës dhe në kërkesat e rregulloreve të brendshme të cilat rregullojnë 
mbarëvajtjen e aktiviteteve të ndërmarrjes.

15. Shpenzimet e 
pagave

Bordi i Drejtorëve me rastin e nxjerrjes së vendimeve për kompensime shtesë të 
sigurojë se janë në përputhje me vendimet e Qeverisë dhe ligjet në fuqi.
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Besnik Osmani, Auditor i Përgjithshëm

Arvita Zyferi, Ndihmëse e Auditorit të Përgjithshëm

Fitim Haliti, Udhëheqës i Auditimit

Ganimete Dalloshi, Udhëheqëse e ekipit

Xhemile Berisha - Hoti, Anëtare e ekipit

Mazlumsha Sejfadini, Anëtare e ekipit
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Shtojca I: Letër konfirmimi
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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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