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Youth Association For Human Rights 
Address: St.”Robert Gajdiku” Lipjan, Kosova 
Phone: +377 (0) 44 786 414;  +386 (0) 49 823 140  
E-mail: info.yahr@gmail.com & bekimi75@yahoo.com 
http://www.ngoyahr.weebly.com           

Komunikatë për media 
Raporti i auditorit të pavarur për vitin 2011. 

 

Organizata Joqeveritare Youth Association for Human Rights del 
me këtë komunikatë për media: 

 

4 Korrik 2012:  Organizata Joqeveritare Youth Association for Human Rights YAHR 

nëpër mes kësaj komunikate shpreh shqetësimin lidhur me vërejtjet e raporti të auditorit të 

pavarur për vitin 2011.  

Ku thuhet në përmbledhjen: 

 

 

1. Disa informacione shpjeguese të kërkuara nga Raportimi Financiar sipas bazës të parasë së gatshme mbi 

Kontabilitetin dhe Rregullës Financiare 07/2011 mbi Raportimin Vjetor të Organizatave Buxhetore që nuk janë 

bërë nga Komuna në përgatitjen e pasqyrave financiare për vitin e përfunduar më 31 Dhjetor, 2011.Në veçanti në 

Raportin vjetor , në vijim ishte lënë pa u shpalosur ose nuk janë shpalosur siç duhet në pasqyrat financiare: Për 

vitin e përfunduar më 31 Dhjetor 2011. Në veçanti, çështjet në vijim janë lënë jashtë ose janë shpalosur jo në 

mënyrën e duhur në pasqyrat financiare: 

Pagesat nga palët e treta, në nenin 12 të Pasqyrës për Pranime të Parasë së gatshme dhe pagesa nuk janë 

shpalosur në mënyrën e duhur dhe të plot për vitin e përfunduar më 31 Dhjetor 2011. 

 Neni 29 Detyrimet kontingjente nuk janë shpalosur në mënyrë të duhur dhe komplete si dhe Komuna nuk e 

kishte bërë një vlerësim të duhur të vlerës lidhur me bazën ligjore të detyrimeve kontingjente të ngritura kundër 

Komunës. Komuna kishte raportuar vlerën prej 22,704 mijë dhe për të cilën zyra e Avokatit të Komunës nuk 

beson se kjo vlerë e ngritur do të rrjedhe dhe te njihet si detyrim kontigjent.në datën 31 Dhjetor 2011. � Vlera e të 
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Arkëtueshmeve (të shpalosura si të hyra të mbledhura nga Komuna) nuk janë përfunduar në mënyrën e duhur 

në pasqyrat financiare për vitin e përfunduar më 31 Dhjetor 2011.  

 Neni 14, shënimi 17, Komuna nuk ka shpalosur vlerën e fituar nga shpronësimi i tokës të gjate vitit 2011.  

 Ligji nr. 03/L-221 – Veprimet e raportuara, ta ndërmarra dhe të propozuara për gjetjet dhe rekomandimet e 

auditorit për vitin 2010 nuk është kryer në mënyrën e duhur. 

2. Informacioni krahasues për vitet 2010 dhe 2009 nuk është paraqitur në mënyrën e duhur: � Neni 30, 

Përmbledhja e pasurisë kapitale jo financiare nuk është kompletuar siç duhet dhe nuk krahasohen dhe 

barazohen me vitet e mëparshme. � Nuk ka pagesa të palës së tretë të publikuara në nenin 12 Pasqyra e 

pranimit dhe pagesave me para të gatshme për vitet 2010 dhe 2009. 

3. Komuna nuk e mban listën e pagesave të palëve të treta. Për shkak të natyrës së regjistrimeve të mbajtura në 

sistemet operacionale dhe të kontabilitetit për pagesat e palëve të treta, si dhe për shkak të mungesës së 

kontrolleve alternative të implementuara nga menaxhmenti, ne nuk ishim në gjendje të kryejmë testime të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme që të verifikojmë kompletueshmërinë e pagesave nga palët e treta të njohura 

për fund vitin, me 31 Dhjetor 2011. 

4. Prona, impianti dhe paisjet e Komunës janë shpalosur në pasqyrat financiare. Sidoqoftë, ka shumë mangësi 

dhe pasiguri që prekin raportimin financiar të pronës, impiantit dhe pajisjeve të Komunës si në vijim:  Vlera e 

pronës, impianteve dhe pajisjeve sikur është paraqitur në pasqyrat financiare të komunës, më 31 Dhjetor 2011 

Shënim i 30 nuk është në pajtueshmëri me vlerën e pasurive aktive në regjistrin e aseteve të saj . Më tej, 

Komuna nuk ka regjistruar si duhet pronën, impiantet dhe pajisjet në Sistemin Informativ të Menaxhimit Financiar 

të Kosovës (të referuara si "KFMIS"). 

Çështjet tjera: 

1. Burimi kryesor i besueshëm i informacionit për përgatitjen e pasqyrave financiare është SIMFK. 

Megjithatë, pasi që SIMFK nuk është duke u përdorur për regjistrimin e pagesave nga palët e treta, pronën, 

pajisjet dhe impiantet ose të arkëtueshmet, nuk mund të shfrytëzohet i njëjti për të përgatitur pasqyra financiare 

gjithëpërfshirëse. 

2. Edhe pse Kryetari i Komunës dhe Zyrtari Kryesorë Financiar kanë nënshkruar Deklaratat lidhur me 

prezantimin e pasqyrave financiare, Komuna nuk ka qenë në gjendje të dorëzojë një draft final të pasqyrave 

financiare në gjuhën serbe deri në fund të auditimit tonë. 

3. Komuna nuk ka zbatuar një sistem gjithëpërfshirës dhe të automatizuar të faturimit dhe nuk mban lista apo 

llogari të veçanta e komplete për të gjithë debitorët e saj në lidhje me taksat e ndryshme. Pasi që vetëm mbledhja 

e të hyrave është e regjistruar. Megjithëse të arkëtushmet duhet të shpalosen në plotshmëri, një shpalosje e tillë 

nuk është bërë në pasqyrat financiare të komunës. Mungesa e saktësisë dhe tërësisë do të ndikojnë në të 
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ardhurat që Komuna mund të fitojë dhe aftësinë për të përgatitur një buxhet të besueshëm dhe të saktë për të 

raportuar një normë të saktë të mbledhjes, si dhe monitorimin e mbledhjes së të ardhurave vetanake në kohën e 

duhur. 

4. Ne kemi identifikuar disa raste të mosrespektimit të ligjit Nr. 03/L-241 dhe 04/L-042 “Ligji mbi Prokurimin 

Publik në Kosovë” (i amandamentuar). Mosrespektime të tilla lidhur me procedurat e kërkuara të cilat nuk kanë 

qenë të kryera dhe të dokumentuara nga Komuna. 

5. Megjithëse Komuna mund të të përfshihet në disa raste të vogla ligjore dhe është e mundur që dalja e 

keshit në të ardhmen mund të jetë e nevojshme në të ardhmen e afërt, Komuna nuk ka hartuar dhe zbatuar çdo 

procedurë për informacion të plotë, të saktë dhe të besueshëm për dispozitat e regjistrimit dhe detyrimeve 

kontingjente. 


