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AKM-ja Mbështet Auditimin e NP-ve nga Auditori Gjeneral 

 
PRISHTINË – Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (AKM) sot lëshoi një deklaratë të shkurtër 
në mbështetje të përpjekjeve të Zyrës së Auditorit Gjeneral (ZAGj) për të audituar 
Ndërmarrjet Publike (NP-të) të Kosovës. Deklarata po ashtu qartëson sfidat e rëndësishme të 
caktuara, të cilat theksohen në raportin e ZAGj-së.  
 
Z. Jasper Dick, Drejtor Menaxhues i AKM-së, theksoi se “AKM-ja mbështet plotësisht 
përpjekjet e Auditorit Gjeneral për të shqyrtuar të gjitha procedurat dhe sistemet relevante, që 
tashmë po  kryhen nga NP-të relevante”. 
 
“AKM-ja është plotësisht e vetëdijshme se procedurat e caktuara të mbikëqyrjes munden dhe 
duhen të përforcohen”,  vazhdoi Z. Dick. “Megjithatë, kjo është e vërtetë pothuajse në 
çfarëdo situate në të cilën kryhen auditimet ndërkombëtare të mirë-kualifikuara.  Thjeshtë 
është natyra e pjesës më të madhe të ndërmarrjeve, që në ndonjë fushë apo tjetrën, procedurat 
të përforcohen”. 
 
Z. Derk Van Der Wijk, Udhëheqës i Auditimit të Brendshëm  për AKM-në siguroi detaje 
plotësuese.  “Auditimet nga ZAGj-ja konfirmojnë një sfidë  që AKM-ja tashmë po e adreson: 
nevojën për përmirësim të kontrollit financiar. Kjo nuk është befasi për ne,  dhe është një 
proces që AKM-ja  tashmë është duke punuar së bashku me menaxhmentin e NP-ve”. 
 
“AKM-ja ka punuar në mënyrë progresive që nga themelimi i saj për të përmirësuar dhe rritur 
transparencën, përgjegjësinë dhe mbikëqyrjen e Ndërmarrjeve Publike në Kosovë. 
Për shembull, pesë raporte të jashtme të auditimit janë përpiluar për NP-të për vitin fiskal 
2002.  
Shtatë raporte të auditimit të jashtëm janë përpiluar për NP-të për vitin fiskal 2003 dhe 2004.   
Dhe për vitin fiskal 2005,  auditorët e kontraktuar të AKM-së dhe NP-ve kanë përpiluar 23 
raporte të auditimit.   
 
Posa që këto institucione të zhvillohen dhe të marrin përvojë dhe aftësohen, mekanizmat 
mbrojtës të financimit do të përforcohen. Auditimet e jashtme të kryera nga palët kyçe të 
interesit, si Zyra e Auditorit Gjeneral, janë një kontribut i vlefshëm në këtë proces, për shkak 
se i mundëson stafit të NP-ve dhe AKM-së të kenë një pasqyrë të realizuar nga një  kontroll i 
tillë i jashtëm i ekspertëve. 
 
Agjencia Kosovare e Mirëbesimit siguroi detaje plotësuese në pyetjet e caktuara të cilat 
ZAGJ-ja i kishte parashtruar. 
 
Një problem kryesor i dukshëm, për të cilën ZAGj-ja ka raportuar, kishte të bënte me një 
shumë prej €1.4 milion, e cila, është keqkuptuar, dhe dukej se kjo mungonte në Aeroportin e 
Prishtinës. 
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VAZHDON 
 
Megjithatë, Mr. Van Der Wijk sqaroi se duket që keqkuptimi është shkaktuar nga përkthimi i 
gabuar i fjalës “accrual” (akruale) nga gjuha angleze në gjuhën shqipe. 
  
Z. Dick shtroi në formë të përmbledhur pikëpamjen e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit dhe 
menaxhmentit të Ndërmarrjeve me pronësi Publike, përkitazi me raportet. 
 
“Ne e dimë që AKM-ja dhe NP-të munden dhe do të punojnë më mirë. Ato po bëjnë 
përmirësime gjatë tërë kohës dhe se ne jemi të kënaqur me progresin e arritur deri më tani në 
modernizimin e NP-ve në Kosovë.   
 
Strategjia e AKM-së mbi korporatizimin ka vënë në funksion praktikën më të azhurnuar të 
mbajtjes së regjistrit, dhe qeverisjes korporative. Ndërmarrjet Publike në mënyrë të 
qëndrueshme  po i afrohen përmbushjes së niveleve të standardit të EU-së në fushat kritike.   
 
Agjencia Kosovare e Mirëbesimit dhe menaxhmenti i Ndërmarrjeve Publike, pranojnë se 
çështja kyçe në këtë strategji është angazhimi, punësimi, trajnimi dhe mbajtja e anëtarëve të 
aftë të komunitetit të Kosovës në mënyrë të vazhdueshme, që do të sjellin energjinë dhe 
talentin  e tyre për të mbështetur sfidat e tilla. 
 
Së bashku, ne presim që më tutje të shqyrtojmë rekomandimet dhe sugjerimet e Auditorit 
Gjeneral. Ne do të vazhdojmë të përmirësojmë procedurat e mbikëqyrjes financiare; pastaj 
kjo do të ndihmojë Ndërmarrjet Publike të Kosovës për të ofruar shërbimet më të mira të 
mundshme, për të mirën e të gjithë njerëzve të Kosovës” 
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