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TABELA* E PËRMBAJTJES 
 

Nr. Emri i raportit Faqe 

 Deklarata për Prezentimin e Pasqyrave Financiare  

 Raporti i aktiviteteve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit 1-60 

1.  Pasqyra e gjendjes së llogarive bankare në BQK sipas llojit të fondeve në mirëbesim  1 

2.  
Pasqyra përmbledhëse e rrjedhës së parasë për transaksionet me palët e treta dhe 

transaksionet e brendshme për periudhën 2003-2013 
2 

3.  
Detajet e Pasqyrës së Rrjedhës së Parasë së Gatshme  

për periudhën Korrik 2003 – Dhjetor 2013 për transaksionet me palët e treta 
3 

4.  
Pasqyra përmbledhëse e rrjedhës së parasë për transaksionet me palët e treta dhe 

transaksionet e brendshme për periudhën Janar – Dhjetor 2013 
9 

5.  
Detajet e Pasqyrës së Rrjedhës së Parasë së Gatshme  

për periudhën Janar – Dhjetor 2013 për transaksionet me palët e treta 
10 

6.  Përmbledhje e hyrjeve dhe daljeve nga privatizimi 12 

7.  Raporti i shitjeve sipas regjioneve 13 

8.  Përmbledhje dhe detajet e hyrjeve dhe daljeve në likuidim (sipas regjioneve) 14 

9.  Përmbledhje e pagesave për 20%-in e punëtorëve të Ndërmarrjeve Shoqërore 18 

10.  Raporti i interesit të fituar në llogaritë bankare dhe numri i llogarive bankare 19 

11.  Numri i transaksioneve për vitet e ndryshme fiskale 20 
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12.  
Raporti Përmbledhje e Informatave për Menaxhmentin (PIM-MIS)  – Raporti i 

krahasimeve vjetore 
22 

13.  Pasqyra financiare e llogarive të privatizimit 24 

14.  Pasqyra financiare e llogarive të likuidimit 26 

15.  Pasqyra financiare e llogarive të parave në mirëbesim të NSH-ve 29 

16.  Pasqyra financiare e llogarive të komercializimit 31 

17.  Pasqyra financiare e llogarive të parave në mirëbesim për 20%-in e punëtorëve 32 

18.  Pasqyra financiare e llogarisë së depozitave (ofertuesit) të privatizimit 33 

19.  Pasqyra financiare e llogarisë së tarifave (ofertuesit) të privatizimit 35 

20.  Pasqyra financiare e llogarisë së depozitave (ofertuesit) të likuidimit 37 

21.  Pasqyra financiare e llogarisë së tarifave (ofertuesit) të likuidimit 39 

22.  Pasqyra financiare e llogarisë së ankesave në likuidim  41 

23.  Pasqyra financiare e llogarisë së Kapitalit Themeltar të Agjencisë 42 

24.  Pasqyra financiare e llogarisë së Fondit Rezervë të Agjencisë 43 

25.  Pasqyra financiare e llogarisë së donatorit 45 

26.  Pasqyra financiare e llogarisë së tarifës administrative të Agjencisë 46 

27.  Pasqyra financiare e llogarive të depozitimeve kohore 47 

28.  Raporti i detyrimeve 48 

29.  Raporti i detyrimeve kontigjente 50 

30.  Raporti – Përmbledhja e llogarive të arkëtueshme 51 

31.  Shënimet Shpjeguese të pasqyrave financiare të fondeve në mirëbesim 1-18 

32.  
Plani i zbatimit të rekomandimeve lidhur me Raportin e Auditimit të ZAP-së për 

Pasqyrat Financiare të Fondeve në Mirëbesim dhe AKP-së për Janar–Dhjetor 2012                 
1-7 

 

 
 

*Në përputhje me kërkesën e Bordit të Drejtorëve, Bordit të Drejtorëve u paraqiten tabelat përmbledhëse kryesore 

financiare dhe shënimet shpjeguese, ndërsa raportet me detajet e pasqyrave financiare gjenden në zyrën e Drejtorit 

Menaxhues, Zëvendës Drejtorëve Menaxhues, Drejtorit të Financave dhe Buxhetit, Njësisë së Brendshme të 

Auditimit dhe Sekretariatit Ekzekutiv të Bordit të Drejtorëve. 
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I. HYRJE 

Agjencia Kosovare e Privatizimit është themeluar me Ligjin mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit (Ligji Nr. 
03/L-067) që ka hyrë në fuqi me 1 Korrik 2008 e ndryshuar me ligjin nr.04/L-034 që ka hyrë në fuqi më 21 
Shtator 2011 (këtej e tutje “Ligji”).  

Agjencia Kosovare e Privatizimit është themeluar si pasardhëse e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) 
të themeluar sipas Rregullores së UNMIK-t Nr. 2002/12 “Mbi Themelimin e Agjencisë Kosovare të 
Mirëbesimit” me ndryshime nga Rregullorja e UNMIK-ut Nr. 2005/18 dhe parasheh që të gjitha asetet dhe 
përgjegjësit e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit për Ndërmarrjet Shoqërore transferohen tek Agjencia 
Kosovare e Privatizimit.  

Agjencia Kosovare e Privatizimit si një organ i pavarur publik kryen funksionet dhe përgjegjësitë e saj me 
autonomi të plotë. Agjencia posedon individualitet të plotë juridik dhe në veçanti kapacitet për të hyrë në 
kontrata, të siguroj, të mbaj dhe të rregulloj pronën si dhe të ketë të gjitha kompetencat e përfshira për të 
shkarkuar plotësisht detyrat dhe kompetencat që i janë dhënë me ligjin aktual; dhe të padit dhe të paditet 
në emrin e vet.  

Bordi i Drejtorëve është organi më i lart i Agjencisë dhe ka kompetencë të plotë mbi Agjencinë. Bordi i 
Drejtorëve të AKP-së vazhdon të takohet në baza të rregullta në mënyrë që t’i kryej funksionet dhe 
përgjegjësitë e tij me ligjin aktual. Bordi i Drejtorëve përbëhet nga tetë (8) anëtarë prej të cilëve pesë (5) 
anëtarë vendor janë të emëruar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe tre (3) anëtarë ndërkombëtarë të 
emëruar nga Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtarë në përputhje me Ligjin për Themelimin e Agjencisë.  

Gjatë periudhës raportuese, aktivitetet e përgjithshme të Agjencisë janë menaxhuar nga Drejtori 
Menaxhues, Zëvendës Drejtori Menaxhues i Divizionit për Shitjet dhe Zëvendës Drejtori Menaxhues i 
Divizionit për Koordinimin e Likuidimit.  

Agjencia ka departamentet në vijim:  

- Departamenti i Financave dhe Buxhetit; 
- Departamenti i Koordinimit Rajonal; 
- Departamenti i Shitjes; 
- Departmanenti për Koordinim të Likuidimit; 
- Departamenti Ligjor; 
- Departamenti i Administratës; dhe  
- Departamenti i Prokurimit.  

 
Agjencia e ka të themeluar edhe Njësinë e Auditimit të Brendshëm dhe Sekretarinë Ekzekutive të Bordit të 
Drejtorëve. Agjencia ka zyrën qendrore në Prishtinë. Ka pesë (5) zyra rajonale (Prishtinë, Pejë, Prizren, 
Mitrovicë dhe Gjilan) dhe tre (3) zyra satelitore (Graçanicë, Shtërpce dhe Leposaviq).  
 
Struktura organizative e Agjencisë është paraqitur në fund të raportit të aktiviteteve. 
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II. NDËRMARRJET SHOQËRORE 

Rreth 580 kompani në Kosovë janë identifikuar potencialisht si Ndërmarrje Shoqërore (NSH).  

Sektori i NSH-ve ka punësuar 20,000 punëtorë, përderisa numri i njerëzve në listat e punëtorëve arrin 
60.000 (për shembull 40.000 janë në pushim pa pagesë). NSH-të kanë funksionuar në sektorë të ndryshme 
duke përfshirë përpunimin e metalit, plastikës, letrës, hotele, miniera, agro-industri, bujqësi, pylltari, 
material ndërtimor, ndërtimtari, tekstil, verari dhe vreshtari, prodhimin e birrës, duhanit, shitjen me 
shumicë dhe pakicë.  

Është vlerësuar që NSH-të zënë rreth 90% të industrisë dhe minierës në Kosovës, 50% të hapësirës për 
shitje komerciale me pakicë dhe më pak se 20% të tokës bujqësore duke përfshirë tërë tokën komerciale 
bujqësore dhe shumicën e pjesës malore të Kosovës. 

Shumica e pronës industriale të Kosovës, tokës bujqësore, pyjet, tokës urbane komerciale dhe pronës 
komerciale janë pronë e NSH-së. Privatizimi i këtyre aseteve dhe tërheqjen e investitorëve të huaj dhe atyre 
nga Diaspora dhe rajoni, Kosova pritet që të kenë ndikim pozitiv në ekonominë dhe krijimin e vendeve të 
reja të punës.  

AKP-ja vazhdon me Privatizim nëpërmjet dy metodave:  

“Spin-Of”- Asetet dhe numri i kufizuar i përgjegjësive të NSH-së barten tek shoqëritë e porsaformuara 
aksionare (“Ndër.e Re”) me aksionet e ndërmarrjeve të reja të tenderuara për shitje investitorëve privat. 
Detyrimet e mbetura dhe punëtorët mbesin me NSH.  

“Likuidimi Vullnetar”- Asetet e NSH-ve do të likuidohen sipas ligjit dhe politikave operacionale të Agjencisë.  
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III. TAKIMET E BORDIT TË DREJTORËVE 

 
Në vitin 2008 Bordi i Drejtorëve ka mbajtur gjashtë (6) takime.  
Në vitin 2009 Bordi i Drejtorëve ka mbajtur njëmbëdhjetë (11) takime.  
Në vitin 2010 Bordi i Drejtorëve ka mbajtur dymbëdhjetë (12) takime.  
Në vitin 2011 Bordi i Drejtorëve ka mbajtur njëmbëdhjetë (11) takime.  
Në vitin 2012 Bordi i Drejtorëve ka mbajtur tetë (8) takime.  
Në vitin 2013 Bordi i Drejtorëve ka mbajtur njëmbëdhjetë (11) takime. 
 
Në muajin Korrik 2013 AKP-ja ka dorëzuar në Kuvendin e Kosovës Raportin Vjetor për vitin 2012 të aprovuar 
nga Bordi i Drejtorëve dhe e ka vendosur në faqen e saj elektronike.  

Kuvendi i Kosovës ka emëruar pesë anëtarë të rinj të Bordit të Drejtorëve me 21 Shkurt 2013 dhe me këtë 
është plotësuar zbrazëtira institucionale që ka zgjatur shtatë (7) muaj (nga Gusht 2012 deri Shkurt 2013). 

Takimi i pesëdhjetë (50) i Bordit të Drejtorëve të AKP-së (Bordi) është mbajtur më 28 Shkurt 2013. Në këtë 
takim Bordi i Drejtorëve ka mbajt një takim njoftues të anëtarëve te Bordit në përbërjen e re, si dhe me 
qëllim njoftimin e Menaxhmentit dhe punëve në Agjenci.  
 
Takimi i pesëdhjetë e një (51) i Bordit të Drejtorëve të AKP-së (Bordi) është mbajtur më 21 dhe 22 Mars 
2013. Në këtë takim Bordi ka marr vendim për konfirmim të mandatit të Drejtorit Menaxhues të Agjencisë 
dhe poashtu njëri nga anëtarët e Bordit është zgjedhur Zëvendës Kryesues. Bordi gjithashtu morri vendim 
për shpërndarjen e parakohshme të 20% për punëtorët me të drejtë legjitime të 21 N.SH.-ve, si në vijim:  
1. NSH “Mekanizimi”- Prishtinë, ZR Prishtinë 
2. NSH Fabrika e Ngjyrave dhe Llaqeve “Extra” – Vushtrri, ZR Mitrovicë 
3. NSH “Jugobanka” – Mitrovicë, ZR Mitrovicë  
4. NSH KB “Ujmiri” – Ujmir, Klinë, ZR Pejë 
5. NSH ”Tregjet” – Pejë, ZR Pejë 
6. NSH KB “Moronica” – Junik, ZR Pejë 
7. NSH “Gurrakoc” – Istog, Pejë 
8. NSH “Marketing Export” – Prishtinë, ZR Prishtinë 
9. NSH KB “Sharrprodhimi” – Dragash, ZR Prizren 
10. NSH KB “Rakoshi” në Rakosh-Istog, ZR Pejë 
11. NSH KB “Shtime” – Shtime, ZR Prishtinë 
12. NSH “Podrima”- Rahovec, ZR Prizren 
13. NSH “Liria”- Budisalc, Klinë, ZR Pejë 
14. NSH KB “Kooperimi” – Suharekë, ZR Prizren 
15. NSH “Agrodukagjini” – ZR Pejë 
16. NSH Fabrika e Radiatorëve “Jugoterm” – ZR Gjilan,  
17. NSH “Qumështorja Konsume” – Fushë Kosovë, ZR Prishtinë 
18. NSH Uzina e Përpunimit të Kromit “Deva” – Gjakovë, Pejë 
19. NSH “Gjeravica” – Deçan, ZR Pejë 
20. NSH “Fabrika e Letrës” – Lipjan, ZR Prishtinë 
21. NSH “Prodhimtaria Bimore” – Irzniq, ZR Pejë 
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Bordi ka formuar katër Komisione gjate kësaj mbledhje, siç janë: i) Komisioni për Terma të Referencës dhe 
nominim të Drejtorit të Trepçës, ii) Komisioni Drejtues i Kontratës për Autoritet të Likuidimit, iii) Komisioni 
për Hapjen dhe Komisionit për Pranimin e Ofertave në Ditët e Shitjeve, dhe iv) Komisioni Vlerësues për 
Regjistrimin e Ofertuesve të Kualifikuar. Në këtë takim Bordi ka vendos për lejimin e shitjes së koncentratit 
për vitin 2012 dhe vitin 2013 dhe për rritje të pagave për 5% të minatorëve minierës së Stan Tërgut. Gjate 
ketij takimi Bordi ka aprovuar transaksionet e Valës 56 të privatizimit, Shitjeve përmes Likuidimit 16, 17 dhe 
18 dhe transaksionet e projekteve individuale Ndër. e Re Onix Banja e Pejës – Ilixhe Shëndetësore sh.p.k. 
dhe Ndër. e Re FBI Trepça Sh.P.K. Bordi ka miratuar Valët 57 dhe 58 të privatizimit. Po ashtu ne kete takim 
janë liruar nga kushtet e marrëveshjes së zotimeve dy ndërmarrje siç janë: –Ndër. e Re Minex dhe Ndër. e 
Re Iliria/Sëiss Diamond Hotel.  

Në periudhën ndërmjet mbledhjes së 21/22 Marsit 2013 dhe mbledhjes së 11/12 prillit 2013 nëpërmes 
formës së votimit me shkrim Bordi me datë 05 Prill 2013 ka vendos që të miratoj kërkesën për shtyrjen e 
afatit të përmbushjes së obligimeve Kontraktuale për angazhimin e Ofruesit të Shërbimeve për Likuidimin e 
Portfolios të Ndërmarrjeve Shoqërore në Republikën e Kosovës sipas kontratës Nr. 239/11/068/211, 
respektivisht Planin e Azhurnuar të Kontraktorit Deloitte – Tashko Pustina.  
 
Takimi i pesëdhjetë e dytë (52) i Bordit të Drejtorëve të AKP-së (Bordi) është mbajtur më 11 dhe 12 Prill 
2013. Në këtë takim Bordi themeloi Komisionin për Ofrues të Shërbimeve Profesionale për Procesin e 
Riorganizimit të Trepçës dhe poashtu miratoi disa propozime për qiradhënie për disa asete të Trepçës. 
Vendim tjetër ne këtë takim nga ana e Bordit ishte vendimi që ish komercializuesit të NSH FAPOL t’ia njoh 
të drejtën e parablerjes në bazë të raportit të auditimit. Gjithashtu u aprovuan pesë Raportet e radhës të 
Komisionit për Shitjen e Banesave në pronësi të NSH-ve. Ndërsa vendim tjetër ishte për shpërndarjen e 
përkohshme të 20% për punëtorët me drejtë legjitime të 2 N.SH.-ve si në vijim:  

1. NSH “Termovent” – Lipjan 
2. NSH “Kluz” – Drenas 

Në po këtë takim Bordi poashtu miratoi MoU Agjencisë dhe Agjencisë Pyjore të Kosovës lidhur 
meshfrytëzimin e tokës pyjore e cila është e evidentuar si pronë shoqërore nga ana e Kompanisë “Kosovo 
Metals Group” J.S.C. Bordi poashtu ka miratuar qiradhënien e aseteve të caktuara të disa NSH-ve. Sa i 
përket Administrimit Direkt (AD) në këtë takim Bordi ka larguar nga AD NSH Emin Duraku, ndërsa ka 
emëruar Bordet Menaxhuese për ndërmarrjet XIM Strezovc dhe Fapol. Ndër të tjera u miratua edhe 
Rregullorja për përdorimin të vulave zyrtare të Agjencisë dhe Autorizimi për lejimin e përdorimit të vulave 
zyrtare të Agjencisë nga Autoriteti i Likuidimit. Sa i përket Auditimit të Brendshëm u miratuan këto 
dokumente: i) Amandamentimi i Statutit të Njësisë së Auditimit të Brendshëm (NJAB); ii) Strategjia e NJAB-
it për vitet 2013-2015; dhe iii) Plani i Punës së NJAB-it për vitin 2013 dhe iv) u bë plotësimi i Komitetit të 
Auditimit me një anëtar. Si pike e veçantë e agjendës u bë edhe miratimi i transaksionit të Ndër e re Rilindja 
Zona Industriale sh.p.k. (Vala 56 e privatizimit). 
 
Në periudhën ndërmjet mbledhjes së Prillit dhe Majit kanë dhënë dorëheqje Kryesuesi i Bordit Prof. Dr. 
Blerim Rexha dhe anëtaret e Bordit znj. Dardane Peja dhe znj. Bernadette Roberts. Pavaresisht nga kjo 
Bordi ka mbajtur kuorumin minimal per të mbajt mbledhje dhe të marr vendime, përveç disa vendimeve që 
ndërlidhen me votat e tre anëtarëve ndërkombëtar sipas nenit 14.7 të Ligjit të AKP-së.  
 
Në te njëjtën periudhë ndërmjet mbledhjes së 11/12 Prillit 2013 dhe mbledhjes së 23/24 Majit 2013 
nëpërmes formës së votimit me shkrim Bordi me datë 20 Maj 2013 ka vendos që të miratoj propozimin për 
zëvendësimin anëtarëve të Komisionit vlerësues për regjistrimin e ofertuesve të kualifikuar. Kjo çështje 
ishte aprovuar në mbledhjen Bordit (21/22 Mars 2013) mirëpo për shkak të urgjencës së çështjes që doli si 
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rezultata i disa ndodhive te paparashikuara në Agjenci dhe pasi që Komisioni humbi përbërjen e plote 
ndërsa duhej të fillonte punën menjëherë pas afatit për parakualifikim (Valët 57 dhe 58 të privatizimit)), që 
në këtë rast ishte 22 maj 2013 dhe nuk mund të pritej mbledhja e Bordit, sepse dita e ofertimit ishte 
caktuar për datë 29 Maj 2012. 
 
Takimi i pesëdhjetë e tretë (53) i Bordit të Drejtorëve të AKP-së (Bordi) është mbajtur më 23 dhe 24 Maj 
2013. Në mungesë të Kryesuesit Bordi në këtë takim fillimisht në këtë takim Bordi autorizoi Zëvendës 
Kryesuesin që të nënshkruaj dokumentet në vijim: kontratat e shitjes, Raportin Vjetor të 2012-të, MoU me 
Administratën Tatimore të Kosovës (kur të miratohet). Sa i përket çështjeve të Trepçës Bordi aprovoi 
kërkesën e Trepçës Veri për shitjen e koncentratit për vitin 2013 dhe poashtu u miratua kërkesa e 
kompanisë KMG për përpunim të xehes. Në këtë takim Bordi miratoi Raportin Vjetor të Punës për vitin 
2012. U miratuan poashtu edhe transaksionet e Shitjes përmes Likuidimit 19. Bordi morri vendim që të 
amadamentoj Udhëzuesin e Likuidimit, respektivisht të shtoj Aneksin për trajtim të kërkesave kolektive në 
procedurën e likuidimit. Pastaj u miratua edhe propozimi që 39 ndërmarrje të fillojnë procedurën e 
likuidimit. Ndërsa sa i përket AD-së Bordi emëroi Bordin Menaxhues për Hotelin Grand Prishtinë dhe largoi 
N.Sh Banja e Pejës Ilixhe nga AD dhe poashtu miratoi Rregulloren për përcaktimin e mënyrave të 
kompensimit për menaxherët si dhe punëtorët tjerë të NSH-ve nën mandatin e Njësisë së AD.  

Në periudhën ndërmjet mbledhjes së 23/24 Majit 2013 dhe mbledhjes së 27 Qershorit 2013 nëpërmes 
formës së votimit me shkrim Bordi me datë 06 Qershor 2013 ka vendos që të miratoj kërkesën për futjen në 
Administrimin Direkt të AKP-së NSH ”Fapol” Podujevë.  

Takimi i pesëdhjetë e katërtë (54) i Bordit të Drejtorëve të AKP-së (Bordi) është mbajtur më 27 Qershor 
2013. Në këtë takim Komiteti i Auditimit është plotësuar me dy anëtar dhe kjo si nevojë pas dorëheqjes së 
një anëtareje të Bordit/njëkohësisht anëtar Komiteti dhe një përfaqësuesi i Menaxhmentit anëtar Komiteti. 
Gjat kesaj mbledhje Bordi ka marr vendim që të rris shpenzimet që i ndahen BSPK-së në bazë të MoU në 
mes tyre dhe Agjencisë. Sa i përket çështjeve të Trepçës Bordi me urdhër të DhPGjS-së ka plotësuar 
Komisionin e Trepcës për tenderin për ekspert për TeR për mënyrën e shitjes së mbeturinave dhe për 
rehabilitim të deponive. Poashtu Bordi ka miratuar disa kërkesa të Trepcës Jug dhe asaj Veri dhe ka 
vazhduar disa kontrata. Janë miratuar transaksionet e Valës 57 dhe 58 të privatizimit. Në këtë takim Bordi 
ka miratuat Planin e Punës të Agjencisë 2013 deri 2015. Në po kete takim Bordi morri vendim për aprovimin 
e listave përfundimtare të 20% për punëtorët për 5 N.SH.-ve si në vijim:  

1. NSH KB “Rugova” – Drelaj, ZR Pejë; 
2. NSH “Zhupa” – Reqan, ZR Prizren; 
3. NSH “Përparimi” – Podujevë, ZR Prishtinë; 
4. NSH “Fonderia-Metaliku Emajl”, Gjakovë, ZR Pejë; dhe  
5. NSH “Ereniku – Industria, Fabrika e Lëngjeve” – Gjakovë, ZR – Pejë. 

Gjithashtu Në këtë takim Bordi ka miratuar Buxhetin Vjetor për Vitin 2014. Sa i përket Administrimit Direkt, 
Bordi në këtë mbledhje largoi nga AD NSH Unimont. Gjatë këtij takimi Bordi themeloi Komisionin për 
ndërtime ilegale në pronat e NSH-ve. Bordi poashtu ka miratuar qiradhënien e aseteve të caktuara të disa 
NSH-ve. Poashtu u miratua edhe propozimi që 60 ndërmarrje të fillojnë procedurën e likuidimit.  
 
Në periudhën ndërmjet mbledhjes së 27 Qershorit 2013 dhe mbledhjes së 18 Korrikut 2013 nëpërmes 
formës së votimit me shkrim Bordi me datë 12 Korrikut 2013 ka vendos që të miratoj kërkesën për 
aprovimin e buxhetit për pagesën e një pjese për vitin 2012 dhe vitin 2013 për anëtarët ndërkombëtar të 
Bordit të Drejtorëve. 
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Takimi i pesëdhjetë e pestë (55) i Bordit të Drejtorëve të AKP-së (Bordi) është mbajtur më 18 Korrik 2013. 
Në këtë takim Bordi vendosi që të jap pëlqimin që ndërmarrja Sharrcem të bëj eksplorimin e xehes se 
mergeles në një pjesë të pronës të regjistruar në emër të Ekonomisë Pyjore. Sa i përket Trepçës Bordi e ka 
miratuar kërkesën për transport të punëtorëve të Stantërgut. Në këtë mbledhje Bordi ka miratuar 
transaksionet e Shitjes përmes Likuidimit 21 dhe poashtu ka miratuar Valën 59 të privatizimit. Eshte 
miratuar edhe vendimi për aprovimin e listës përfundimtare të 20% për punëtorët për N.SH.-në si në vijim:  
NSH “Industria e Baterive IBG” – Gjilan, ZR, Gjilan 
Gjithashtu Në këtë takim Bordi miratoi Rregulloren e Brendshme për Rekrutim të Drejtorit Menaxhues, dy 
Zëvendës Drejtorëve Menaxhues dhe Drejtorit të Sekretarisë së Bordit dhe poashtu Rregulloren e 
Brendshme për Zhvillim të Punonjësve dhe ngritje të kapacitetit. Në këtë takim Bordi poashtu ka diskutuar 
kërkesën ë RTV21 për koncesion apo qiradhënie afatgjatë për lokalet e NSH “Rilindja Shtypshkronja” – 
PRN075. Ne po te njëjtin takim u miratua Rregullorja e brendshme për sistematizimin e vendeve të punës 
dhe aprovimi pagave rregullores se pagave për punëtorët e NSH “Fapol” Podujevë. 
 
Takimi i pesëdhjetë e gjashtë (56) i Bordit të Drejtorëve të AKP-së (Bordi) është mbajtur më 29 Gusht 2013. 
Sa i përket çështjeve të Trepçës në bazë të urdhrit të DhPGjs-së dhe me propozim të Menaxhmentit Bordi 
miratoi Udhëzuesin e Prokurimit për Trepçën dhe themeloi Komisionin e Ankesave të Operatorëve 
Ekonomik ofertues në ndërmarrjen Trepça. Në këtë takim u miratua propozimi për investime të depozitave 
të fondit në mirëbesim në bankat komerciale. Gjate takimimit janë tërhequr nga AD ndermarrjet: NSH 
Lavërtaria-Blegtoria – Prizren, NSH Vreshtaria – Prizren dhe NSH Kosovarja-Artizanati – Prishtinë. është 
miratuar Raporti i radhës i Komisionit për shitjen e banesave të NSH-ve. Ndër të tjera në këtë takim u 
amadmentuan Rregullat e Tenderit në privatizim dhe ato në likuidim. Poashtu sa i përket akteve nënligjorë 
në këtë takim u miratuan Rregullorja për procedurat dhe masat e nevojshme për sigurinë e personave që 
hyjnë dhe dalin në Agjenci dhe Rregullorja e brendshme të Agjencisë për Vlerësim të Performancës së 
Menaxhmentit. Gjithashtu u amadamentua Rregullorja për përdorim të vulave zyrtare të Agjencisë dhe 
Autorizimit për lejimin e përdorimit të vulave zyrtare të Agjencisë nga Autoriteti i Likuidimit. Si dhe u morr 
vendim për aprovimin e listës përfundimtare të 20% për punëtorët për N.SH.-në si në vijim:  
NSH Enti për Medicinë dhe Rehabilitim “Banja e Pejës” – Istog, ZR Pejë. 
 
Në po këtë takim Bordi morri vendim që të amadamentoj politikën mbi pagesën e pjesshme për punëtorët, 
rrjedhimisht që punëtorët të paguhen 95% të shumës së 20% deri në pritje të vendimit final të DhPGjS-së 
dhe ky vendim ka fuqi retroaktive. Gjithashtu është amadamentuar Udhëzuesi i Likuidimit në disa pjesë.  
 
Takimi i pesëdhjetë e shtatë (57) i Bordit të Drejtorëve të AKP-së (Bordi) është mbajtur më 27 Shtator 
2013. Sa i përket çështjeve të Trepçës, Bordi në këtë takim vendosi që miratoj TeR për Ofrues të 
Shërbimeve Profesionale për Riorganizim të Trepçës dhe udhëzoi Menaxhmentin që të ndërmerr hapat e 
nevojshëm që të filloj procedurën e angazhimit të OSHP-së. Bordi poashtu miratoi kërkesën e Trepçës për 
lejim të furnizimit me mjete mbrojtëse në punë dhe derivate të naftës. Gjate takimit u miratuan 
transaksionet e Shitjes përmes Likuidimit 21. Ndërmarrja XIM Strezovc u largua nga Administrimi Direkt dhe 
njëkohësisht Bordi vendosi që të filloj procedurat për likuidimin e kësaj ndërmarrje. U morri vendim edhe 
për aprovimin e listës përfundimtare të 20% për punëtorët për N.SH.-në si në vijim:  
 NSH “FBI Trepça” – Fabrika e Baterive Industriale – Pejë 
Në këtë takim Shpella e Mermertë Gadime u lirua nga autorizimet administrative të Agjencisë. Bordi 
poashtu ka miratuar qiradhënien e aseteve të caktuara të disa NSH-ve. Në propozimi për Riorganizim të 
kompetencës territoriale te zyrave rajonale ne kuadër te Agjencisë është miratuar gjithashtu . Pas disa muaj 
negociatash, Bordi poashtu miratoi MoU-në me Administratën Tatimore të Kosovës lidhur me barrët 
tatimore të vendosura në asetet e Ndërmarrjeve Shoqërore. Gjate takimit poashtu u morr vendim që të 
amadamentohet Rregullorja e Brendshme për pagesën e anëtarëve të Bordit, respektivisht të shtohet pjesa 
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që do të merrej me pagesën e anëtarëve ndërkombëtar të Bordit. Përveç tjerash në këtë takim u morr 
vendim që të bëhen ndryshimet e nevojshme të buxhetit të likuidimit të 12 ndërmarrjeve, si në vijim: 

1. MIT015 NSH EXTRA Vushtrri; 
2. MIT016 NSH Betonjerka Mitrovicë; 
3. MIT019 NSH Kosova Ndërtimore Vushtrri; 
4. MIT039 NShT LUX Mitrovicë; 
5. MIT042 NSH Çyçavica Vushtrri; 
6. MIT044 NSH Transkosova Mitrovicë; 
7. MIT101 NSH Jugobanka Mitrovicë; 
8. PEJ089 Zastava Ramiz Sadiku Pejë; 
9. PRZ002 NSH “Kosovavera” Krusha e Vogël; 
10. PRZ014 NSH “Ballkan” në likuidim; 
11. PRZ0018 NSH “UNIMONT” Prizren; 
12. PRZ026 NSH “Farmakos” Prizren; 

 
Takimi i pesëdhjetë e tetë (58) i Bordit të Drejtorëve të AKP-së (Bordi) është mbajtur më 31 Tetor 2013. Në 
këtë takim Bordi vendosi që të aprovoj kushtet, përshkrimin e pozitës, nivelin e kompensimit si dhe detyrat 
dhe përgjegjësit për pozitën e Drejtorit Menaxhues të AKP-së si dhe të shpall konkursin publik për pozitën e 
Drejtorit Menaxhues te AKP-së. Sa i përket cështjes së Trepcës, Bordi vendosi që të aprovoj propozimin për 
lejim të furnizimit me artikuj ushqimor të Departamentit Miniera e Stantërgut me Flotacion në Tunel të 
Parë dhe propozimin për lejim të dhënies me qira të objekteve dhe parcelave. Gjatë këtij takimi u aprovuan 
transaksionet e Valës 59 të privatizimit. Sa i përket çështjes së Pallatit të Rinisë, kjo ndërmarrje u lirua nga 
masat e AD. U morr vendim edhe për aprovimin e listës përfundimtare të 20% për punëtorët për N.SH.-në si 
në vijim:  

- NSH “YUMCO” Fushë Kosovë, ZR Prishtinë 
Në këtë takim Bordi për inicimin e procedurës së likuidimit të 60 ndërmarrjeve shoqërore, ndërsa u poashtu 
u vendos për të miratuar raportin e Komisionit për shitjen e banesave të NSH-ve. Bordi gjatë këtij takimi 
vendosi poashtu për përcaktimin e statusit juridik për disa ndërmarrje. Në këtë takim poashtu Bordi morri 
vendim që të miratoj: i) Strategjinë e Njësisë së Auditimit të Brendshëm (NJAB) dhe ii) Plani vjetor të NJAB-
it. Ndër të tjera gjatë këtij takimi poashtu u vendos për qiradhënien fillestare të aseteve të NSH-ve. 
Gjithashtu Bordi diskutoi dhe kërkoi nga Menaxhmenti të vendos kontakt me Ministrinë e Financave të 
Republikës së Kosovës në mënyrë që të shqyrtohen mundësitë e investimeve në letrat me vlerë të Qeverise 
së Republikës së Kosovës.  
 
Takimi i pesëdhjetë e nëntë (59) i Bordit të Drejtorëve të AKP-së (Bordi) është mbajtur më 21 Nëntor 2013. 
Në këtë takim Bordi vendosi që të liroj nga kushtet e zotimit Nder. e Re Remont Service. U morr vendim 
edhe për aprovimin e listave përfundimtare të 20% për punëtorët për N.SH.-në si në vijim:  

- NSH KB “Prilluzhe” , ZR Mitrovicë; dhe 
- NSH “Partizan” Reparti i Biçikletave – Babush, Ferizaj, ZR Gjilan.  

Bordi gjatë këtij takimi vendosi poashtu për përcaktimin e statusit juridik për disa ndërmarrje. Gjatë këtij 
takimi u aprovuan transaksionet e Shitjes së Aseteve përmes Likuidimit 22.  
 
Takimi i gjashtëdhjetë (60) i Bordit të Drejtorëve të AKP-së (Bordi) është mbajtur më 19 Dhjetor 2013. Sa i 
përket çështjeve të Trepçës, Bordi miratoi kërkesën për qiradhënie të dy objekteve të Trepçës dhe poashtu 
u plotësua Komisioni për Menaxher të Trepçës me Kryesuesin e Komisionit. Bordi në këtë takim miratoi disa 
transaksione të Shitjes së Aseteve përmes Likuidimit 21 të cilat kishin mbetur nga mbledhja e kaluar. U 
morr vendim edhe për aprovimin e listave përfundimtare të 20% për punëtorët për N.SH.-në si në vijim:  
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 NSH Banka e Bashkuar e Kosovës “Bannkos” – Prishtinë 
Gjatë këtij takimi poashtu u vendos për inicimin e procedurës së likuidimit të 49 ndërmarrjeve shoqërore, 
ndërsa u poashtu u vendos për të miratuar raportin e Komisionit për shitjen e banesave të NSH-ve. Bordi 
poashtu gjatë këtij takimi vendosi poashtu për përcaktimin e statusit juridik për disa ndërmarrje. U morr 
vendim për amadamentimi të Rregullores për kompensim të anëtarëve të Bordit. Gjatë diskutimeve në këtë 
takim Bordi vendosi që të udhëzoj Menaxhmentin/Departamentin Ligjor që t’i drejtohet Dhomës së 
Posaçme dhe t’i kërkojë udhëzim/interpretim në lidhje me atë se a konsiderohen “te ardhura” fondet e 
20%-shit sipas definicionit për “ të ardhurat” ne nenin 3, paragrafi 1.18 ne lidhje me nenin 14.7 dhe nenin 
15.2.7 të Ligjit për AKP-në.  
 
 
 
 
 

IV. DIVIZIONI I SHITJES 

Aktivitetet e Divizionit të Shitjes shtrihen në fushën e organizimit siç janë: 

1. valëve të privatizimit, shitjen e aseteve me likuidim; 
2. realizimin e administrimit direkt, vendosja nën kontrollë dhe mbikqyrje të ndërmarrjeve të 

komercializuara apo me kushte; dhe 
3. organizimi i publikimeve, marketingut dhe vendosja e marrëdhënieve të mira me investitorë. 

Rrjedhimisht Departamenti i Shitjes dhe Njësia e Administrimit Direkt, Njësia për Kontrollë dhe Mbikqyrje 
dhe Njësia për Marrëdhënie me Investitorë i raportojnë drejtpërdrejt Zëvendës Drejtoreshës Menaxhuese 
të AKP-së e cila është përgjegjëse për menaxhimin e ndërmarrjeve nën autoritetin administrativ të 
Agjencisë.  

 

IV.1. DEPARTAMENTI I SHITJES 

Privatizimi i Ndërmarrjeve Shoqërore (NSH) do të ketë ndikim të madh pozitiv në komunat e Kosovës nga 
sektorë të ndryshëm të ekonomisë duke mundësuar rritjen dhe zhvillimin e sektorit privat. E rëndësishme 
është që ky proces të kryhet sa më shpejtë në mënyrë të drejtë dhe transparente dhe në përputhje me 
ligjin.  

Departamenti i Shitjes përbëhet nga: 
1. Njësia për Përgatitjen dhe Përmbylljen e Shitjes; 
2. Njësia e Shqyrtimit të Dokumenteve të Shitjes; dhe  
3. Njësia e Kadastrit.  

 
Departamenti i Shitjes është përgjegjës për procesin e privatizimit dhe shitjes së Aseteve të NSH-ve përmes 
Likuidimit. 
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Qëllimi i Agjencisë është privatizimi i Ndërmarrjeve Shoqërore nëpërmjet mënyrave të cekura më poshtë:  

“Spin-Of” - Asetet dhe një numër i kufizuar i detyrimeve të NSH-së barten tek shoqëritë e porsaformuara 
aksionare (Ndërmarrja e Re) me aksionet e Ndërmarrjes së Re dhe më pas tenderohen për shitje 
investitorëve privat. Detyrimet ndaj kreditorëve potencial mbesin obligime të Ndërmarrjeve Shoqërore dhe 
këto çështje zgjidhen me procesin e likuidimit. 

“Likuidimi Vullnetar”

a) shitjen e aseteve që nuk janë shitur nëpërmjet privatizimit; dhe 

 do të mundësoj : 

b) shqyrtimin e ankesave të kreditorëve dhe shpërndarjen e fondeve të realizuara në përputhje me 
prioritetet e parapara me ligj. 

 
 Asetet e Ndërmarrjeve Shoqërore do të likuidohen nëpërmjet procesit transparent të likuidimit. 
Gjatë periudhës raportuese janë publikuar Valët 57 dhe 58 të privatizimit. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe 
AKP ka publikuar Shitjet e Aseteve nëpërmjet Likuidimit 19, 20 dhe 21.  
Valët e privatizimit nëpërmjet Spin-ofit gjatë periudhës Janar deri në Dhjetor 2013 janë të paraqitura në 
tabelën më poshtë: 
 
* Me konsolidimin e Bordit të Drejtorëve në Shkurt të vitit 2013, Vala 56 dhe dy Projekte Individuale janë 
të përfshira në tabelë. Dita e shitjes për këto ndërmarrje ka qenë në vitin 2012, por aprovimi nga Bordi i 
AKP-së dhe të gjitha procedurat tjera janë kryer në vitin 2013. 

Vala 

Dat
a e 
Shitj
es 

Nr 
i 
Nd
ër.
të 
Rej
a 

Nr. i 
Ofertav
e të 
Pranuar
a 

Gjithsej  

Vlera e 
Ofertave 

[EUR] 

Tërheqjet, 
Anulimet 

[EUR] 

Gjithsej 
Vlera 

[EUR] 

Nr. i Ndër. 
të Reja të 
anuluara 
nga BiD, 
tërheqjet 

Shitjet 
e 
realizu
ara 

Shitjet e 
parealizu
ara – të 
mbetura 

Projekt
et 

individ
uale* 

20 
korr

ik 
201

2 

02 03 8,135,000 - 8,135,000 - 2 - 

56* 19 
Sha
tor 
201

2 

34 137 13,993,94
9 

5,797,953 

 

8,195,996 20 13 1 
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Shitjet nëpërmjet likuidimit gjatë periudhës Janar deri në Dhjetor 2013 janë paraqitur në tabelën më 
poshtë:  
 
* Me konsolidimin e Bordit të Drejtorëve në Shkurt të vitit 2013, Shitja e Aseteve 16, 17 dhe 18 është e 
përfshirë në tabelë. Dita e shitjes për këto ndërmarrje ka qenë në vitin 2012, por aprovimi nga Bordi i 
AKP-së dhe të gjitha procedurat tjera janë kryer në vitin 2013. 
* Shitjet e Aseteve përmes Likuidimit 22 dhe 23 nuk janë përfshirë tërësisht, pasi që procedurat e këtyre 
shitjeve kanë filluar në vitin 2013 dhe janë ende në proces.  
 
 
 
 
 
 
 
 

57 29 
Maj 
201

3 

31 79 9,506,340 7,558,939 

 

1,947,401 21 10 - 

58 29 
Maj 
201

3 

23 54 5,188,345 3,739,355 1,448,990 18 4 1 

59 09 
Tet
or 

201
3 

40 85 9,525,674 

 

6,332,728 3,192,946 14 15 11 

Gjithse
j 

5 
val
ë 

13
0 

358 46,349,30
8 

23,428,97
5 

 

22,920,33
3 

 

73 44 13 
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Shitja 
përme
s 
Likuidi
mit 

Data e 
Shitjes 

Nr i 
Asetev
e 

Nr. i 
Ofertav
e të 
Pranuar
a 

Gjithsej 
Vlera e 
Ofertave 
EUR 

Tërheqjet, 
Anulimet 
EUR 

Gjithsej 
Vlera  
EUR 

Nr. i 
Aseteve 
të 
anuluara 
nga BiD, 
tërheqje
t 

Shitjet 
e 
realizu
ara 

Shitje
t e 
parea
lizuar
a – në 
proce
s 

16* 19 
Shtat

or 
2012 

36 84 2,676,146 1,332,011 
 

1,344,135 21 15 - 

17* 17 
Tetor 
2012 

62 104 5,563,768 3,665,936 
 

1,897,832 40 22 - 

18* 05 
Dhjet

or 
2012 

49 73 3,003,813 248,050 2,755,763 26 23 - 

19 24 
Prill 

2013 

30 83 5,402,469 2,169,882 
 

3,232,587 11 18 1 

20 03 
Korrik 
2013 

74 120 2,623,291 666,184 
 

1,957,107 41 33 - 

21 10 
Shtat

or 
2013 

47 94 4,532,927 2,023,519 2,509,408 29 17 1 

22* 18 
Nënto
r 2013 

44 82 4,279,524 - - - - 44 

23* 11 
Dhjet

or 
2013 

73 176 6,652,234 - - - - 73 

 
Gjiths

ej 

 
8 valë 

 
415 

 
816 

 
34,734,17

2 

 
10,105,58

2 

 
13,696,832 

 

 
168 

 
128 

 
119 
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STATUSI I PAGESAVE 
 

• “Fituesit e Përkohshëm” për Valën 56, 57, 58 dhe për Projektet Individuale kanë kyer të gjitha 
pagesat dhe verifikimet e historikut.  

• “Fituesit e Përkohshëm” për Valën 59 janë në proces të pagesave dhe Verifikimit të Historikut. 
• Për shitjen e aseteve përmes likuidimit 16, kanë përfunduar të gjitha pagesat, por për Njësitë 13 

dhe 35 nuk kanë përfunduar kontratat për shkak të vonesave në verifikimin e historikut të blerësit 
të përkohshëm dhe opinioni ligjor i Departamentit Ligjor të AKP-së ka sqaruar se duhet pritur 
akoma. 

• Në shitjet e aseteve përmes likuidimit 17 dhe 18 kanë përfunduar të gjitha pagesat. 
• Në shitjet e aseteve përmes likuidimit 19, vetëm blerësi i Njësisë 30 është në proces të pagesës së 

75 % të shumës së blerjes deri me 17 janar 2014. 
• Në shitjen e aseteve përmes likuidimit 20, kanë mbetur pa përfunduar vetëm dy Njësi: 

1. Njësia 10 – ka probleme, pasiqë Gjykata Themelore ka marrë vendim për kthim pronash pas 
ditës së shitjes. 
2. Njësia 12 – blerësi ka paguar 100 % dhe ka kryer verifikimin e historikut por para dorëzimit 
të kontratës ka ardhur masë e përkohshme ndalese nga Dhoma e Veçantë e Gjykatës Supreme. 

• Në shitjen e aseteve përmes likuidimit 21, në proces të pagesave është vetëm Njësia 10, pasiqë i 
treti ofertues ka pranuar të vazhdojë blerjen me çmimin e ofruar nga i pari. 

• Në shitjen e aseteve përmes likuidimit 22, të gjithë “Fituesit e Përkohshëm” janë në proces të 
pagesave dhe të Verifikimit të Historikut. 

• Shitjet e Aseteve përmes likuidimit 23 priten të aprovohen në mbledhjen e Bordit të AKP-së, në 
fund të muajit janar 2014, andaj procedurat e pagesave nuk fillojnë deri në aprovimin e Bordit.  

 

NËNSHKRIMI I KONTRATAVE ME BLERËSIT 
 

• Gjatë periudhës Janar - Dhjetor 2013 janë nënshkruar dhe dorëzuar tek blerësit gjithsej 136 
Kontrata (Likuidim 105, Spin-Off

• Edhe një numër i konsiderueshëm i kontratave janë para përfundimit dhe dorëzimit. 
 31).  

 

SHITJET QË KANË NDALESA NGA DHOMA E VEÇANTË E GJYKATËS SUPREME  
 

Për tetë (8) shitje kemi ndalesa nga Dhoma e Veçantë e Gjykatës Supreme dhe derisa nuk hiqen këto 
ndalesa nuk mund të vazhdohet me shitjen. Ndalesat vlejnë për ndërmarrjet/asetet në vijim: 

1. Ndërmarrja e Re “Farmakos Blue Factory Sh.P.K.” – Vala 2; 
2. Ndërmarrja e Re “AGROKOSOVA – Zyret Sh.P.K.” – Vala 37; 
3. Ndërmarrja e Re “KB Shtime Zyra Administrative Sh.P.K.” – Vala 42; dhe 
4. Ndërmarrja se Re “Punëtoria Iliria Sh.P.K.” – Vala 43. 
5. Shitja e Aseteve 20, Njësia 12: “Lavërtari Blegtori - Tokë Bujqësore Miradi e Poshtme I” 
6. Ndërmarrja se Re “Jugobanka Zyra në Skenderaj” – Vala 58 
7. Ndërmarrja se Re “Tokë Bujqësore Babaj i Bokës” – Vala 59 
8. Ndërmarrja se Re “ Ereniku Industria Depo në Zonën Industriale Prishtinë” – Vala 59 
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SHITJET ME PROBLEME TJERA 

Një shitje është me probleme dhe kontrata nuk është kryer akoma: 

1. Ndërmarrja e Re “Kooperimi Toka Bujqësore Treboviq Sh.P.K.”-Vala 42 – prona ka mbetur në 
emër të Institutit Bioteknik në Pejë, për shkak të mos azhurnimeve në komunën e Pejës 
(blerësit iu kanë kthyer mjetet deri në vendimin e ardhshëm të Gjykatës);  

2. Shitja e Aseteve 20,Njësia nr. 10: Lavërtari Blegtori - Tokë Bujqësore Miradi e Epërme i – 
Gjykata Themelore Prishtinë ka marrë vendim për kthim prone te subjektet fizike, pas ditës së 
shitjes. 
 
 

IV.2. NJËSIA PËR KONTROLLË DHE MBIKQYRJE 

Ky Raport përfshin aktivitetet e Njësisë për Kontroll dhe Mbikëqyrje – Divizioni i Shitjes për periudhën Janar 
- Dhjetor 2013. 

Detyrat kryesore të Njësisë së Kontrollit dhe Mbikëqyrjes është mbledhja dhe sistematizimi i raporteve 
financiare nga Ndërmarrjet Shoqërore (NSH) që administrohen nga AKP si dhe sistematizimin, grumbullimin 
dhe krahasimin e raporteve financiare në mënyrë që të ruhet dhe rritet vlera e NSh-ve dhe për të 
ndërmarrë masa në kohën e duhur në rastet kur prona mundë të keq menaxhohet. Njësia e Kontrollit dhe 
Mbikëqyrjes përgatitë dhe ekzekuton transferimin e detyrimeve nga NSh-të tek blerësit e këtyre 
ndërmarrjeve në pajtim me Politikat Operacionale të AKP-së. 

Gjithashtu Njësia për kontroll dhe mbikëqyrje ka për detyrë që të monitorojë përmbushjen e zotimeve për 
investime kapitale, zotimit për punësim dhe vazhdim të aktivitetit të biznesit, sipas Marrëveshjes për 
Zotime për ndërmarrjet e privatizuari përmes metodës së Spin Off-it Special dhe Spin Off-et me kushte. 

Njësia për Kontroll dhe Mbikëqyrje bazuar në planin e biznesit për 2013 ka përcaktuar prioritetet e veta që 
kanë qenë si në vijim:  

• Mbledhjen dhe analizimin e raporteve financiare të NSh-ve të kryera nga zyrtarët tanë për kontroll 
dhe mbikëqyrje në rajon dhe koordinimin e aktiviteteve me zyrtarët për objektivat e përbashkëta, 
vizitat në zyrat rajonale dhe NSh-të me qëllim të verifikimit të informatave lidhur me pronën e 
këtyre ndërmarrjeve, ruajtjen dhe rritjen e vlerës së pronës, si dhe identifikimin e rasteve ku keq 
menaxhimi i kësaj prone mund të ndodhë. 

• Transferimi i detyrimeve të NSh-ve tek blerësit që i përkasin 12 muajve të fundit ose 3 muajve të 
fundit në varësi nga lloji i obligimeve që transferohen. 

• Vizitat dhe kontaktet me institucionet tjera relevante në mënyrë që të kemi një komunikim më të 
mirë institucionet e interesit të përbashkët si dhe koordinimin e aktiviteteve me njësitë përkatëse 
përbrenda njësisë së Qeverisjes së Korporatave dhe departamenteve tjera brenda AKP. 
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Më poshtë është pasqyruar në mënyrë tabelore përshkrimi i aktiviteteve të arritura të njësisë për kontroll 
dhe mbikëqyrje për periudhën raportuese 1 Janar deri 31 Dhjetor 2013: 

Tabela e aktiviteteve kryesore  

Aktivitetet Të arriturat gjate periudhës raportuese 

Raportet Financiare të Pranuara nga NSh-të 79 

Transferimi i detyrimeve të NSh-ve tek blerësit 21 

Tabela e aktiviteteve tjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njësia për kontroll dhe mbikëqyrje siç u tha edhe me lartë bën edhe monitorimin e ndërmarrjeve te 
privatizuara me spin off special dhe ndërmarrjeve të privatizuara me kushte. Në vazhdim po paraqesim 
raportin mbi ndërmarrjet që janë nën monitorim të NJKM. 

Që nga fillimi i procesit të privatizimit e deri më tani janë privatizuar 26 ndërmarrje përmes metodës së 
“Spin Off-it Special”. Janë gjashtë ndërmarrje të privatizuara me metodën e “Spin Off-ve Speciale” të cilat 
kanë qenë në monitorim gjatë vitit 2013 dhe dy prej janë liruar nga raportimi për shkak të plotësimit të 
kushteve të parapara me marrëveshjen e zotimeve (Hotel Iliria dhe Minex). Ndërsa gjatë periudhës kohore 
Janar – 31 Dhjetor 2013, katër ndërmarrje kanë vazhduar të jenë aktive, respektivisht në proces të 
përmbushjes së kushteve të Marrëveshjes për Zotime. 

“Spin off-et” Speciale 

 

Aktivitetet e tjera Të arriturat gjatë periudhës raportuese 

Takime me institucionet tjera 6 

Njoftimet mbi detyrimet e dorëzuara tek 
institucionet e tjera 

27 

Takime me menaxhmentin e NSh - ve 6 

Totali 39 
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Më poshtë janë të listuara NSh-të e privatizuara përmes metodës së Spin Off-it Special të cilat kanë qenë në 
procesin e monitorimit gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2013: 

o Hotel Iliria 
o IDGJ Tobacco 
o NBI Suhareka (Agrokosova Holding) 
o MIM Golesh 
o Minex 
o Jugoterm 

Ndërmarrjet e Reja “Hotel Iliria” dhe “Minex”, Njësia për Kontroll dhe Mbikëqyrje ka përgatitur 
Memorandumin për lirim në bazë të nenit 7.1.1 të Kushteve të Marrëveshjes së Zotimit për Ndërmarrjet e 
Reja “Hotel Iliria”, dhe “Minex”, pasi që blerësit bazuar në të gjeturat e Auditorit i kanë përmbushur kushtet 
e Marrëveshjes. Si rezultat më datën 21 dhe 22 maj 2013 Bordi i Drejtorëve të AKP në Mbledhjen e mbajtur 
ka marrë vendim që bazuar në nenin 7.1.1 të liroj nga Kushtet e Marrëveshjes së Zotimit Ndërmarrjet e Reja 
“Hotel Iliria” dhe “Minex”.  

Ndërmarrja e Re “IDGJ Tobacco” Ndërmarrja e Re “IDGJ Tobacco” Shpk, është privatizuar përmes metodës 
së Spin Off-it Special në valën e 11-të të shitjes, ndërsa periudha e përmbushjes së zotimeve të parapara në 
Marrëveshjen e Zotimeve ka përfunduar me datën 13 Gusht 2008. Me datë 27 Mars 2012 është aprovuar 
Marrëveshja për Përtëritje (Novacion) e Marrëveshjes së Zotimeve lidhur me Ndërmarrjen e Re “IDGJ 
Tobacco” Shpk nga Grupi punues i AKP-së. Kjo Marrëveshje është aprovuar nga Bordi i Drejtorëve të AKP-së 
me datë 29 Mars 2012, si dhe është nënshkruar nga të gjitha palët e përfshira në këtë Marrëveshje me datë 
12 Prill 2012., ku kusht për këtë Ndërmarrje gjatë periudhës dy vjeçare është të realizoj Investime prej 
4,000,000.00 € dhe të plotësoj numrin e punëtorëve prej 14 punëtor në muajin e parë, 35 punëtor në 
muajin e dytë, 55 punëtor në muajin e tretë dhe 90 punëtor nga muaji i katërt e deri në përfundim të 
Marrëveshjes së Novacionit. Periudha e raportimit për këtë ndërmarrje përfundon me 10 Shtator 2014. 
Deri më tani kjo Ndërmarrje ka dorëzuar shtatë(7) Raporte tre mujore si dhe janë bere dymbëdhjetë vizita 
monitoruese tek kjo ndërmarrje.  

Ndërmarrja e Re “Jugoterm International”, është privatizuar përmes Spin Off-it Special në Valën e 15-të të 
shitjes, ndërsa ratifikimi i Kontratës është bërë me 17 Prill 2012. Zotimi për Investime duhet të përmbushet 
brenda periudhës dy vjeçare në vlerën prej 2,760,000.00 €, ndërsa Zotimi për Punësim me 282 punëtor me 
gjysmën e punëtorëve gjatë gjashtë muajve, ndërsa pjesën tjetër të punëtorëve deri në përfundimin e 
Zotimit në bazë të Kontratës. Deri më tani në këtë Ndërmarrje janë bere 14 vizita monitoruese dhe nga 
raportet e dorëzuara nga blerësi dhe vizitat e zhvilluara theksojmë se blerësi është duke iu përmbajtur 
kushteve të marra përsipër me rastin e privatizimit te kësaj ndërmarrje. Blerësi i ri ka dorëzuar gjashtë 
raporte tremujore në të cilat ka raportuar për investime dhe punësim.  

Ndërmarrja e Re “Miniera dhe Industria e Magnezit Golesh” – është privatizuar me 11 Dhjetor 2007 nga 
blerësi IMING d.o.o, përmes metodës së Spin Off-it Special në valën e 22-të të shitjes, ndërsa Marrëveshja 
për Zotime ka përfunduar me datën 11 Dhjetor 2009. Sipas Marrëveshjes së Zotimeve blerësi është zotuar 
se do të bëjë investime kapitale në vlerë prej 16,200,000 euro si dhe të punësoj 178 punëtorë gjatë 6 
mujorit të parë ndërsa në fund të vitit të parë numri i të punësuarve do të arrij gjithsej 355 punëtorë.  
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Në mars të vitit 2012, AKP ka angazhuar kompaninë vlerësuese “Aurelian Capital” L.L.C, që të bëjë 
vlerësimin e investimeve të kryera në Ndërmarrjen e Re MIM Golesh. Nga të gjeturat e prezantuara në 
raportin e vlerësimit rezulton se blerësi ka bërë investime në 13,376,223.59€. Në takimin e muajit Mars 
Bordi i Drejtorëve të AKP ka vendosur që të pezulloj ekzekutimin e vendimit të Bordit të datës 16 Dhjetor 
2011 për tërheqjen e aksioneve, ndërsa në mbledhjen e Bordit të mbajtur me datën 31 maj 2012 afati për 
përmbushjen e obligimeve për MIM Golesh zgjatet për dy vite nga data e nënshkrimit të kontratës. Gjatë 
vitit 2013, Njësia për Kontroll dhe Mbikëqyrje nuk ka zhvilluar asnjë vizite monitoruese në këtë ndërmarrje. 
Gjithashtu vlen të theksohet se me vendim të Drejtorit të AKP është formuar komisioni i cili do të përcaktoj 
kushtet për zgjatjen e kontratës për blerësin ne përputhje me vendimin e Bordit. 

Ndërmarrja e Re “NBI Suhareka/Agrokosova Holding”-

Gjatë kësaj periudhe raportuese AKP ka angazhuar auditorë të jashtëm për të audituar përmbushjen e 
kushteve të marrëveshjes së zotimeve nga blerësit e Ndërmarrjes së Re “Agrokosova Holding”. Sipas 
raportit të auditorit të jashtëm blerësi i ndërmarrjes së Re “Agrokosova Holding” ka përmbushur kushtin 
për investime kapitale në nivelin 88.87% ndërsa atë për punësim 39%. Në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve 
të AKP të mbajtur me datën 20 korrik 2012, Bordi ka vendosur që vendimi i Bordit i datës 16 dhjetor 2011 
për tërheqjen e aksioneve të mbetet në fuqi por të shtyhet ekzekutimi i këtij vendimi për 6 muaj dhe në 
ndërkohë të angazhohet një kompani që të bëjë vlerësimin e investimeve të bëra në këtë ndërmarrje dhe 
pastaj të rishikohet vendimi i Bordit për tërheqjen e aksioneve.  

 është privatizuar me 27 Gusht 2007 nga blerësi 
“Gruppo Vinicolo Fantinel” dhe “QMI” përmes metodës së “Spin Off-it Special” në valën e 19-të të shitjes 
ndërsa periudha e përmbushjes së zotimeve të paraparë në Marrëveshjen e Zotimeve ka përfunduar me 
datën 27 gusht 2009. Sipas Marrëveshjes së Zotimeve blerësi është zotuar se do të bëjë investime kapitale 
në vlerë prej 8,600,000 euro si dhe të punësoj 173 punëtorë gjatë 6 mujorit të parë ndërsa në fund të vitit 
të parë numri i të punësuarve do të arrij gjithsej 345 punëtorë.  

Për shkak te mospërmbushjes se zotimeve deri me tani janë aplikuar ndëshkimet financiare për blerësit të 
cilët nuk i kane përmbushur zotimet. 

Ndëshkimet financiare për mospërmbushje te zotimeve 

Me poshtë japim formën tabelare te ndëshkimeve për periudhën kohore Janar 2013 - Dhjetor 2013 si dhe 
shumën e përgjithshme e ndëshkimeve financiare qe janë aplikuar deri në fillim te vitit 2013 : 

Shuma totale e ndëshkimeve për 5 SSO-të  

Ndërmarrje Re 
Janar - 

Dhjetor 2013 

Prej datës së fillimit 
e deri më 31 

Dhjetor 2013 
Ndërmarrja e Re Grand Hotel 0 8,822,314.97 

Ndërmarrja e Re IDGJ Tobacco 0 4,573,649.11 

Ndërmarrja e Re Xim Strezovc 0 7,298,170.76 

Ndërmarrja e Re MIM Golesh 0 8,447,812.27 

Ndërmarrja e Re Agrokosova Holding 38,284.12 3,569,997.53 

Totali  38,284.12 32,711,944.64 
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Gjatë periudhës Janar – 31 Dhjetor 2013 , Dymbëdhjetë Ndërmarrje të privatizuara me kushte kanë qenë në 
procesin e monitorimit të përmbushjes së kushteve të kontratës, kryesisht vazhdimit të aktivitetit të njëjtë 
të biznesit. Ndërmarrja “Remont Servisi’’ është liruar me vendim te Bordit të AKP të datës 21 Nëntor 2013 
për shkak të përmbushjes së kushteve të marra përsipër me marrëveshjen e zotimeve. 

Ndërmarrjet e Privatizuara me Kushte 

Tabela përmbledhëse e ndërmarrjeve të privatizuara me kushte: 

Nr. Emri i Ndërmarrjes Statusi 

1 Ndërmarrja e Re “SharrCem” Nën monitorim 

2 Ndërmarrja e Re “Remont Servis” Është liruar 

3 Ndërmarrja e Re “Hotel Union” Nën monitorim 

4 Ndërmarrja e Re “Llamkos” Nën monitorim 

5 Ndërmarrja e Re “Famipa” Nën monitorim 

6 Ndërmarrja e Re “Amortizatorët” Nën monitorim 

7 Ndërmarrja e Re “Dubrava DF” Nën monitorim 

8 Ndërmarrja e Re “Emin Duraku-Edico” Nën monitorim 

9 Ndërmarrja e Re “Emin Duraku”- KI Nën monitorim 

10 Ndërmarrja e Re “Fabrika e Baterive Industriale Trepça” Nën monitorim 

11 Ndërmarrja e Re “Hotel Onix dhe Banja e Pejës” Nën monitorim 

12 Ndërmarrja e Re “Rilindja Zona Industriale” Sh.p.k Nën monitorim 
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Ndërmarrja e Re “Sharrcem”

Blerësi i Ndërmarrjes së Re “Sharrcem” gjatë periudhës 2 vjeçare ka raportuar një shumë të 
konsiderueshme të investimeve kapitale mbi 17 milion euro ndërsa vazhdon të punësoj të njëjtin numër të 
punonjësve (503 Punonjës). Gjatë vitit 2013, Njësia për Kontroll dhe Mbikëqyrje ka realizuar vizita të 
rregullta monitoruese (vizita mujore) në këtë ndërmarrje. Bazuar në raportet financiare të pranuara nga 
NJKM si dhe bazuar në vizitat monitoruese të realizuara gjatë kësaj periudhe mundë të theksojmë se 
Ndërmarrja e Re “Sharrcem” është duke zhvilluar aktivitetin në përputhje me kushtet e kontratës. 
Ndërmarrja e Re “Sharrcem” është e obliguar t’i Raportoj AKP-së deri 9 Dhjetor 2015. 

 është privatizuar me 9 Dhejtor 2010 për shumën prej EUR 30.1 milion. Sipas 
Marrëveshjes për Shitblerjen e aksioneve blerësi ka marrë përsipër që gjatë 5 viteve në vijim të bëjë 
investime në vlerë prej 35 milion euro si dhe të vazhdojë të punësoj gjatë 3 vitet e ardhshme të gjithë ish- 
punonjësit e ndërmarrjes, gjithsej 503.  

Ndërmarrja e Re “Remont Service”

 

 është privatizuar në valën 45A, ndërsa kontrata e shitjes është 
ratifikuar më 13 Qershor 2011. Kontrata e privatizimit për “Remont Service”, përmban kushtin për 
punësimin e 43 punëtorëve për një periudhë dy vjeçare – kusht i cili është transferuar nga kontrata e 
koncesionit në kontratën. Ndërmarrja e re “Remont Servisi” është një nga ndërmarrjet e privatizuar me 
kushte e cila deri me tani me mjaft sukses ka arritur të plotësoj kushtet e kontratës. Blerësi i ndërmarrjes 
çdo tre mujor ka raportuar brenda afatit kohor të paraparë më kontratë. Gjatë vitit 2013, Njësia për 
Kontroll dhe Mbikëqyrje ka realizuar vizita të rregullta monitoruese (vizita mujore) në këtë ndërmarrje. Me 
datën 21 Nëntor te vitit 2013, Bordi i AKP ka marrë vendim për lirimin e kësaj ndërmarrje nga monitorimi i 
kushteve të kontratës pasi qe blerësi në mënyrë të kënaqshme ka përmbushur zotimet e marra përsipër. 

Ndërmarrja e Re “Llamkos Steel” Sh.p.k, Ndërmarrja e Re “Llamkos Steel” Sh.p.k

Blerësi i ndërmarrjes gjithashtu merr përsipër të zbatoj edhe dy faza të tjera investimesh, gjate fazës së 
dytë (18 muaj pas përfundimit të fazës së parë) do të investohen edhe 45 mil Euro ndërsa gjatë fazës së 
tretë (18 muaj pas përfundimit të fazës së dyte) do të investohen edhe 30 mil Euro të tjera.  

, është privatizuar në valën 
6 të shitjes përmes Likuidimit, ndërsa ratifikimi i Kontratës së Shitjes është bërë me datën 25 Gusht 2011. 
Bazuar në Marrëveshjen e Shitblerjes se aseteve dhe Planin e Biznesit, blerësi i Ndërmarrjes së re Llamkos 
ka marrë përsipër që të punësoj 437 punonjës 6 muaj pas nënshkrimit të kontratës si dhe të bëjë investime 
ne vlerë prej 25 milion Euro vetëm gjatë dy viteve të para të veprimtarisë.  

 
Gjatë vitit 2013 Njësi për Kontroll dhe Mbikëqyrje ka realizuar vizita të rregullta monitoruese (vizita mujore) 
në këtë ndërmarrje. Gjendja në Ndërmarrjen e Re Ndërmarrja e re “Llamkos” është relativisht e mirë 
ndërmarrja është duke vazhduar aktivitetin prodhues. Megjithatë duhet të theksohet se reparti për 
galvanizimin e llamarinës ende është jashtë funksionit ndërsa në anën tjetër reparti për përpunimin e 
llamarinës (reparti për prodhimin kontejnerëve për mbeturina të madhësive të ndryshme, gypave për 
ajrosje etj) gjatë tërë kohës ka punuar me kapacitet të shtuar për shkak të kërkesave të mëdha në treg për 
këto produkte. Lidhur me punësimin e realizuar blerësi ka raportuar se vazhdon të realizoj punësim në 
pajtim me kushtet e kontratës që do thotë se ka punësuar 437 punëtorë me orar të plotë.  
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Raporti i radhës për investime dhe punësim pritet të pranohet me 25 Gusht 2014, raporti për vazhdim të 
aktivitetit 25 Shkurt 2014 dhe se Ndërmarrja e Re “Llamkos” është e obliguar t’i Raportoj AKP deri 25 Gusht 
2016. 
 
Ndërmarrja e Re “Famipa” 

Shtojca 5, Seksioni B i Deklaratës së bartjes të aseteve dhe detyrimeve parasheh që blerësi i Ndërmarrjes së 
Re “Famipa” do të vazhdoj aktivitetin e njëjtë në ndërmarrje (prodhimin dhe përpunimin e metaleve) si dhe 
nuk do të çmontoj dhe dislokoj pajisjet nga ndërmarrja të paktën deri në përfundim të kontratës.  

Ndërmarrja e Re “Famipa” sh.p.k është privatizuar në valën 49 të shitjeve, 
ndërsa Kontrata e Shitblerjes është nënshkruar me datën 13 Shtator 2011. 

Gjate vitit 2013 Njësi për Kontroll dhe Mbikëqyrje ka realizuar vizita të rregullta monitoruese (vizita mujore) 
në këtë ndërmarrje. Bazuar në atë çfarë kemi parë gjatë vizitave monitoruese gjendja në Ndërmarrjen e Re 
“Famipa” ka qenë jo e kënaqshme sepse blerësi ka pas vështirësi në plotësimin e kushtit të kontratës lidhur 
me vazhdimin e aktivitetit në ndërmarrje edhe pse blerësi është duke bërë përpjekjet për depërtim në 
tregjet tjera ngase nevojat për prodhime te tyre ne tregun e Kosovës janë shume te vogla. 
Ndërmarrja e Re “Famipa” ka dorëzuar raportin e katërt 6 mujor me datën 06 Shtator 2013, raporti i radhës 
pritet të pranohet pas datës 13 Mars 2014 dhe se Ndërmarrja e Re “Famipa” është e obliguar t’i Raportoj 
AKP deri 13 Shtator 2014.  
 
Ndërmarrja e Re “Hotel Union”

 

 Ndërmarrja e Re Hotel Union është privatizuar në valën 11, ndërsa 
Kontrata e Shitjes është ratifikuar me 02 Gusht 2006. Bazuar në Marrëveshjen e Zotimeve 541/2006, neni 2 
dhe 3, blerësi i Ndërmarrje së Re është zotuar së do të restauroj dhe mirëmbajë pamjen e jashtme të 
ndërtesës në atë mënyrë që thellësisht do të ruaj stilin dhe karakterin historik të ndërtesës si dhe t’i siguroj 
Aleancës së Shkrimtarëve të Kosovës një hapësirë prej 200 m2 për 13 vitet e ardhshme. Pas rinovimit the 
funksionalizimit të objektit të ndërmarrjes, AKP ka organizuar një takim me blerësin e Ndërmarrjes se Re 
“Hotel UNION” dhe përfaqësuesit e LSHK për qellim të përcaktimit të lokacioni prej 200m2 që do ti jepet në 
shfrytëzim LSHK-s ashtu siç është përcaktuar me marrëveshjen e zotimeve. Gjatë këtij takimi nuk është 
arritur marrëveshja për këtë lokacion ngase blerësi kërkonte qe ky lokacion të jetë jashtë hapësirave të 
Hotel Unionit kurse përfaqësuesit e LSHK kërkonin qe ky lokacion të jetë brenda hapësirave te Hotel 
Unionit. Megjithatë përfaqësuesit e dy palëve kanë rënë dakord që të punojnë bashkarisht në gjetjen e një 
zgjidhje të pranueshme për dy palët. Deri me tani nuk kane arritur të gjejnë gjuhë të përbashkët dhe 
takimin e radhës që pritet të mbahet në fund te janarit 2014, shpresojmë që palët të merren vesh rreth 
kësaj hapësire. 

Ndërmarrja e Re ,, Hotel Onix Banja e Pejës dhe Banja e Shëndetit ’’ Pejë
Ndërmarrja e Re “Hotel Onix Banja e Pejës dhe Banja e Shëndetit” shpk është privatizuar si projekt 
individual përmes tenderit ndërkombëtarë ndërsa kontrata e shitjes është ratifikuar me datën 22 prill 2013. 
Bazuar në shtojcën 1, Marrëveshja për Zotime e cila është pjesë përbërëse e Marrëveshjes për Shitblerjen e 
aksioneve të thjeshta në Ndërmarrjen e Re “Hotel Onix Banja e Pejës dhe Banja e Shëndetit” shpk, blerësi 
është zotuar si në vijim: të vazhdoj aktivitetin aktual të biznesit që nënkupton vazhdimin e veprimtarisë së 
njëjtë të Ndërmarrjes Shoqërore në banjë shëndetësore dhe hotel. Blerësi i Ndërmarrjes së Re siguron dhe 
garanton se do të vazhdoj dhe do të mbajë aktivitetin aktual të biznesit deri në përfundimin e Periudhës së 
Zotimit  

;  
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Gjatë vitit 2013 Njësi për Kontroll dhe Mbikëqyrje ka realizuar vizita të rregullta monitoruese (vizita mujore) 
në këtë ndërmarrje. Bazuar në atë çfarë kemi parë gjatë vizitave monitorues ndërmarrja ka vazhduar të 
ushtroj veprimtarinë e biznesit ashtu siç është zotuar me kontratë, ndërsa në anën tjetër me mjaft 
intensitet po punohet në rregullimin e infrastrukturës dhe ngritjen e kapaciteteve të reja për akomodim. Sa 
i përket ndërtimeve të reja të gjitha punët e vrazhda janë kryer dhe tani po punohet në rregullimin e 
hapësirave të brendshme si instalimi i rrymës, ujit, ngrohjes dhe punë të tjera. Me datën 22 Tetor 2013 
blerësi i ndërmarrjes ka dorëzuar raportin e parë 6 mujor. Bazuar në të dhënat e prezantuara në raportin 6 
mujor blerësi gjatë tërë periudhës ka qenë në përputhje me kushtet e kontratës dhe për asnjë moment nuk 
ka ndërprerë veprimtarinë. Në anën tjetër blerësi ka raportuar se gjatë periudhës 6 mujore ka punësuar çdo 
muaj mesatarisht 134 punëtorë me orar të plotë. Po ashtu lidhur ne investimet e realizuara gjatë periudhës 
raportuese blerësi ka raportuar se ka investuar gjithsej 1.019.614,25€.  
 
Ndërmarrja e Re “Fabrika e Amortizatorëve”

 Periudha e Monitorimit përfundon me 31 Mars 2016.  

 - është privatizuar në valën 45A, ndërsa Kontrata e Shitjes 
është ratifikuar më 31 Mars 2011. Ndërmarrja e Re “Fabrika e Amortizatorëve gjendet në Komunën e 
Prishtinës. Në bazë të marrëveshjes, si detyrim kontraktues Blerësi i ri ka marrë përsipër që të vazhdoj dhe 
mbaj aktivitetin aktual të biznesit. Deri më tani janë bere 16 vizita monitoruese nga te cilat munde te 
përfundojmë se ndërmarrja zhvillon aktivitetin prodhues sipas kërkesave individuale por jo edhe ndonjë 
prodhim serik te amortizatorëve . 

 
Ndërmarrja e Re “Emin Duraku Kompleksi Industrial” Shpk

 

, është privatizuar në Valën 45 A, ndërsa 
ratifikimi i kontratës është bërë me datën 03 Shtator 2012. Ndërmarrja e Re ““Emin Duraku Kompleksi 
Industrial” Shpk gjendet në Komunën e Gjakovës. Obligimin që ka marrë përsipër Ndërmarrja është 
vazhdimi i aktivitetit aktual të biznesit për periudhën prej 5 viteve, konkretisht deri më 03 Shator 2017. Deri 
me tani kemi bere 12 vizita monitoruese nga të cilat shihet se Blerësi ka bërë lëvizje pozitive dhe ka lëshuar 
në prodhim linjën e tekstilit. Ne baze te marrëveshjes se shitjes Ndërmarrja ne vitin e parë duhet të 
raportoj çdo tre muaj, ndërsa gjatë viteve të tjera çdo gjashtë muaj. 

Ndërmarrja e Re “Emin Duraku Edico” Shpk, 

 

është privatizuar në Valën 45 A, ndërsa ratifikimi i kontratës 
është bërë me datën 14 Gusht 2012. Ndërmarrja e Re “Emin Duraku Edico” Shpk gjendet në Komunën e 
Gjakovës. Obligimin që ka marrë përsipër Ndërmarrja është vazhdimi i aktivitetit aktual të biznesit për 
periudhën prej 5 viteve, konkretisht deri më 14 Gusht 2017. Gjatë kësaj periudhe duhet të raportoj tek 
Njësia e Kontrollit dhe Mbikëqyrjes çdo gjashtë muaj. Deri me tani kemi zhvilluar 12vizita monitoruese, ku 
mund te theksojmë se Blerësi ka filluar aktivitetin ne ndërmarrje në fushën e tekstilit dhe ka lëshuar në 
funksion linjën e tekstilit. 

Ndërmarrja e Re “Dubrava Dairy Farm” – është privatizuar në valën e 28 –të të shitjes, ndërsa Kontrata e 
Shitjes është ratifikuar me 19 Dhjetor 2011. Ndërmarrja e Re “Dubrava Dairy Farm” gjindet në Komunën e 
Istogut. Në bazë të Marrëveshjes, si detyrim kontraktues Blerësi i Ri ka marrë përsipër që të vazhdoj dhe të 
mbaj aktivitetin aktual të biznesit deri në përfundimin e periudhës së detyrimit kontraktues, respektivisht 
deri më 19 Dhjetor 2016, (periudha prej 5 viteve). Detyrimi kontraktues që del nga kontrata është që 
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Ndërmarrja e Re “Dubrava Dairy Farm” është e obliguar të mbaj të punësuar 17 punëtor, si dhe të mbaj 250 
krerë gjedhe për ketë periudhë kohore në bazë të Kontratës. Bazuar në Raportet gjashtëmujore, Blerësi ka 
investuar në blerjen e 250 krerë gjedheve dhe ka punësuar 17 punëtorë në bazë të Kontratës. Deri më tani 
janë bere dymbëdhjetë vizita monitoruese. 
 
Ndërmarrja e Re “Fabrika e Baterive Industriale Trepça”

  

 - Ndërmarrja e Re “Fabrika e Baterive Industriale 
Trepça” Sh.p.k, është privatizuar si projekt individual, ndërsa kontrata e shitjes është ratifikuar me datën 14 
Qershor 2013. Me këtë Blerësi i Ri siguron dhe garanton se do të vazhdoj dhe do të mbaj aktivitetin aktual 
të biznesit deri në përfundimin e periudhës së Zotimit për tri vitet e ardhshme, konkretisht deri më 14 
Qershor 2016. Deri më tani janë realizuar 6 vizita Monitoruese, ku shihet se Blerësi i ri është duke bërë 
përpjekje që të mbaj vazhdimin e aktivitetit, bazuar në marrëveshjen e Zotimeve. Raportin e pare 
gjashtëmujor Blerësi i Ri është i obliguar të e dorëzoj në muajin Janar 2014.  

Ndërmarrja e Re “Rilindja Zona Industriale” Sh.p.k

Bazuar në nenin 2, të Marrëveshjes së Zotimeve, e cila është pjesë përbërëse e Marrëveshjes për 
Shitblerjen e Aksioneve të thjeshta në Ndërmarrjen e Re “Rilindja Zona Industriale” Sh.p.k, Blerësi është 
zotuar si në vijim: 

, është privatizuar si Spin-Off në valën e 56, ndërsa 
kontrata e shitjes është ratifikuar me datën 08 Nëntor 2013.  

• Siguron dhe garanton se do të mbajë të punësuar 110 (njëqind e dhjetë) punëtor me orar të plotë 
gjatë periudhës së Zotimit, periudhë kjo e cila hyn në fuqi nga data 08 Nëntor 2013 dhe do të 
zgjasë 60 ditë kalendarike nga data e hyrjes në fuqi të marrëveshjes së Shitjes, konkretisht deri më 
08 Janar 2014. 

Deri me tani janë zhvilluar dy vizita monitoruese dhe ndërmarrja ka dorëzuar një raport mujor mbi 
punësimin.  

 

 

IV.3. NJËSIA E ADMINISTRIMIT DIREKT 

 

Në rrjedhën normale të ngjarjeve, mbikëqyrja, kontrolla dhe monitorimi i ndërmarrjeve është bërë nga 
Zyrat Rajonale të AKP-së. Masat e Administrimit Direkt janë implementuar në rastet specifike kur një NSH 
kishte ngadalësim apo ngecje në progres apo ishte në rrezikshmëri financiare për shkak të keqmenaxhimit, 
apo dëmtimit të aseteve e që reflektonte në dëm të interesave të NSH-së dhe punëtorëve të saj. Kur Zyrat 
Rajonale të kenë shterur të gjitha mundësitë dhe opsionet për të gjeneruar ndikim pozitiv në NSH-në e cila 
shfaq një trend të rënies, atëherë propozohen masat e Administrimit Direkt nga Zyrat Rajonale të AKP-së 
për t’u implementuar në këtë ndërmarrje. Të gjitha NSH-të e vendosura dhe/ose të larguara nga AD janë të 
miratuara nga Bordi i Drejtorëve të AKP-së.  
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 Ndërmarrjet të cilat aktualisht janë nën Administrim Direkt :  

1. Ndërmarrja e Re “Grand Hotel Prishtina” Prishtinë; 

2. NSH “Ereniku-Industria” Gjakovë; 

3. NSH “Boksitet e Kosovës” Klinë; dhe 

4. NSH “Fapol” Podujevë 

 

1. 

Ndërmarrja e re Grand Hotel është vendosur nën Administrim Direkt më 20 Korrik 2012. Gjendja e kësaj 
Ndërmarrje ka qenë shumë e vështirë. Në pjesën e dytë të vitit 2012 si dhe gjatë viti 2013 AD ka arritur këto 
rezultate: 

Ndërmarrja e re ”Grand Hotel Prishtina” Prishtinë 

-  Administrimi Direkt, ka arritur të aktivizoj qasjen në ujësjellës, linja telefonike dhe në internet 
(vvireless); 

- Ka arritur të nënshkruaj marrëveshje për riprogramim të borxheve me Ndërmarrje publike, KEK, 
PTK, TERMOKOS; 

- Ka arritur që të shpërndajë pagat e punëtorëve të cilët nuk kishin marrë 8 pagat e fundit nga ana 
e ish-blerësit të kësaj Ndërmarrje; 

- Ka arritur lëshimin me qira të disa aseteve (parkingu, zyre, lokale afariste, restorante dhe 
hapësira reklamuese) nga të cilat janë paguar borxhet e Ndermarrjes si dhe janë siguruar pagat 
për punëtorë. AKP në vazhdimësi po bën përpjekje për të kthyer imazhin e hotelit përmes 
njoftimeve për publikun, promovimeve të çmimeve te reja dhe mënyrave tjera të marketingut;  

- Janë bërë renovime të sistemit të brendshëm të ngrohjes, sistemit elektrik, si dhe renovimi i disa 
pjesëve/hapësirave të dëmtuara nga ish Blerësi. 

 
Si rrjedhojë e kësaj, Ndërmarrja ka një trend të ngritjes së vazhdueshme të të hyrave dhe zvogëlimit të 
shpenzimeve. Aktualisht nga qiradhënia e aseteve ka krijuar të hyra mujore në vlerë prej EUR 33,097.50. 
 

 

2. Ndërmarrjet e vëna nën Administrim Direkt gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2013:  

Kjo Ndërmarrje ishte komercializuaer ne vitin 2001. Pas skadimit të afatit të kontratës së komercializimit 
NSH “Fapol” më 30 Qershor 2012, është kthyer nën menaxhimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit , 
respektivisht Zyrës Regjionale të Prishtinës me qellim që ndërmarrja të përgatitet për privatizim.  

NSH “Fapol“ 

Me vendim të Bordit të Drejtorëve të AKP-së kjo Ndërmarrja me datë 06 Qershor 2013 është vendosur nën 
Administrim të Drejtpërdrejt të AKP-së me qëllim të krijimit të një strukture të brendshme organizative, dhe 
me qellim të hartimit të skemës së pagave konform kërkesës për rritjen e tyre. Kjo Ndërmarrje menaxhohet 
nga Bordi i Përkohshëm Menaxhues i emëruar nga Bordi i AKP-së, dhe operon me gjithsejtë 92 punëtor 
duke përfshirë edhe 6 punëtor në asistencë financiare të cilët angazhohen herë pas here duke zëvendësuar 
ndonjërin nga punëtorët aktiv. 
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Pas futjes se Ndërmarrjes Shoqërore nën kontrollin të Njësisë së Administrimit Direkt, duke u mbështetur 
në ligjin e AKP-së dhe politikat operacionale, me qëllim të rritjes së vlerës dhe menaxhimit më të mirë të 
ndërmarrjes, u ndërmorën masat e menjëhershme si në vijim: 

- Inspektimi i hapësirës së Ndërmarrjes;  
- Inspektimi i aktiviteteve financiare dhe qasja në xhirollogaritë bankare të Ndërmarrjes; 
- Inspektimi i dokumenteve ligjore, përfshirë aktivitete e kontraktuara; 
- Regjistrimi i aseteve të Ndërmarrjes; 
- Takimi me Menaxhmentin, Sindikatën e Punëtorëve dhe njoftimi me Ligjin dhe rregulloret e 

punës së AKP-së;  
 
Duke konstatuar këtë gjendje në Ndërmarrje, pakënaqësinë e punëtorëve për shkak të pagave të ulëta dhe 
kërkesave të vazhdueshme të tyre për rritje të pagave, me arsyetimin se Ndërmarrja posedon mjete të 
mjaftueshme financiare, Njësia e AD ka ndërmarr hapat e menjëhershëm për të hartuar rregulloren e 
brendshme për sistematizimin e vendeve të punës në Ndërmarrje, e cila është konsideruar si e 
domosdoshme për mbarëvajtjen më të mirë të punës, rritjen e pagave, e që njëkohësisht do të ndikoj në 
rritjen e vlerës së Ndërmarrje Shoqërore. Si rrjedhojë me vendim të Bordit të drejtorëve të AKP-së me 
datën 18 Korrik 2013 është bë bërë rritja e pagave në vlere prej 28.32%.  

Aktualisht Ndërmarrja nuk ka detyrime të papaguara. Gjendja e llogarisë bankare deri më 1 Tetor 2013 
është 820,114€. 

 

3.  Ndërmarrjet që janë larguar nga Administrimi Direkt gjatë vitit 2013 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (AKM), Bordi i Drejtorëve të Agjencisë, duke u bazuar në dispozitat juridike 
nga nenit 6 të rregullores Nr. 2002/12 mbi themelimin e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit me datë: 
20/06/2006, ka marrë vendim për futjen e kontrollit të drejtpërdrejt mbi Ndërmarrjen Shoqërore 
“Artizanati Kosovarja”, Prishtinë duke përfshirë llogaritë bankare dhe asetet, si dhe administrimin e këtyre 
llogarive dhe aseteve veçmas nga llogaritë e Agjencisë.  

NSH ”Artizanati – Kosovarja” Prishtinë 

 

Njësia e Administrimit të Drejtpërdrejtë të AKP-së është ballafaquar me probleme të shumta në këtë 
Ndërmarrje e sidomos në aspektin financiar dhe ligjor. 

Që nga viti 2006 ka vazhduar realizimi e pagave mujore duke përfshirë edhe pagesat e kontributit pensional 
dhe tatimit të mbajtur në burim të 13 (trembëdhjetë) punëtorëve të Ndërmarrjes nga marrëveshja e qerasë 
që kjo ndërmarrje ka me Ministrinë e Punëve të Brendshme në shumë prej 3,000.00 euro për muaj, plus 
TVSH-ja;  

Njësia e AD, pas disa takimeve te zhvilluara me Zyrtaret përgjegjës te Drejtorisë Kadastrale në Prishtinë si 
dhe pas disa shkresave dhe vërejtjeve të dërguara, në vitin 2013 ka arritur që të detyroj Zyrën Kadastrale në 
Prishtinë, që të lëshoj certifikatën e re pronësore dhe kopjen e planit për asetin e Ndërmarrjes në Zonën 
Industriale Fushë Kosovë - me sipërfaqe 2050 m2, si dhe objektit prej 550 m2, (fleta poseduese numër P-
71914059-01498-83), i cili është propozuar për shitje në valën 58 të Privatizimit. 
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Menaxhmenti i AKP-së, ka konsideruar se shkaqet të cilat e kanë sjell gjendjen e vështirë në Ndërmarrjen 
“Artizanati Kosovarja” në Prishtinë, përkatësisht futjen e Ndërmarrjes nën mbikëqyrjen e Njësisë së 
Administrimit të Drejtpërdrejtë, tanimë janë evituar, dhe si rezultat i kësaj nuk ekziston asnjë arsye që kjo 
ndërmarrje të qëndrojë nën mbikëqyren e kësaj Njësie brenda Divizionit të Shitjes të AKP-së.  

Me propozimin e Menaxhmentin të AKP-së kjo Ndërmarrja Shoqërore “Artizanati Kosovarja”, Prishtinë 
është larguar nga mbikëqyrja e Njësisë së Administrimi i Drejtpërdrejtë të AKP-së, dhe është vendosur nën 
administrimin e Zyrës Regjionale të Prishtinës e cila do të vazhdoj me shitjen e aseteve te mbetura të kësaj 
Ndërmarrje. 

 

AKP me datë: 20/ 07/ 2012 ka marrë vendim për futjen e kontrollit të drejtpërdrejt mbi Ndërmarrjen e Re 
“Miniera Xim-Strezovc” duke përfshirë llogaritë bankare dhe asetet, si dhe administrimin e këtyre llogarive 
dhe aseteve veçmas nga llogaritë e Agjencisë.  

Ndërmarrja e re Miniera“XIM Strezovc” Kamenicë 

Menaxhmenti i AKP-së, Njësia e Administrimit Direkt ka ekzekutuar vendimin e Bordit të Agjencisë Kosovare 
të Privatizimit për vendosjen e Kontrollit të Drejtpërdrejt mbi Ndërmarrjen.  

Pas takimeve të shumta, konsultimeve, dhe bashkëpunimit me Udhëheqësit e Ndërmarrjes, Sindikatën e 
Pavarur të Ndërmarrjes së re, dhe pas analizimit të dokumenteve relevante, dhe historikut të punëtorëve të 
kësaj Ndërmarrjeje, në pajtim me nenin 6 pika 1.1, 1.2 të ligjit të AKP-së, Menaxhmenti i AKP-së, ka 
propozuar listën me anëtarë të Bordit e cila është aprovuar nga Bordi i Drejtorëve të AKP-së . 

Veprimet e ndërmarra nga AD pas vendosjes së Ndërmarrjes nën Administrim Direkt janë: 

a) Emërimi i Menaxhmentit te Ri; 

b) Regjistrimi i aseteve; 

c) Debllokomi i llogaris bankare;  

d) Qasje në llogarinë bankare prej dy Zyrtareve (Zyrtarit të Ndërmarrjes dhe Zyrtarit te AKP-se); 

e) Përpilimin e procedurave për mbajtjen e arkës; dhe 

f) Përpilimin e procedurave të furnizimit; 

Shitja e mbeturinave metalike (skrapit) me ç’rast janë rritur të hyrat dhe është paguar Bordi i ndërmarrjes. 

Pasi që me Administrimin e Drejtpërdrejt është arritur stabiliteti i Ndërmarrjes ne aspektin e menaxhimit, 
ruajtjes se aseteve dhe rritjes se vlerës së Ndërmarrjes, si dhe duke u nisur nga fakti që në mungesë të 
aseteve te cilat ishin dëmtuar dhe asgjësuar nga ish Blerësi, si dhe ne mungese te resurseve humane dhe 
financiare, kjo Ndërmarrje nuk ka qenë në gjendje të riorganizohet dhe të filloj aktivitetin e saj primar e as 
ndonjë aktivitet tjetër operacional nga i cili do te gjeneroheshin të hyra, dhe si rrjedhoje e kësaj gjendje të 
krijuar arsyeshmeria e vazhdimit te implementimit te masave te Administrimit Direkt kane pushur.  

Pas tërheqjes së kësaj Ndërmarrje nga AD, Agjencia Kosovare e Privatizimit bazuar në ligjin 04/L-034 neni 8 
pika 5 ka futur këtë Ndërmarrje në Likuidim. 
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Me vendim të Bordit të Agjencionit Kosovar të Mirëbesimit të datës 20.07.2006, NSH KBI “Progres” 
Lavërtaria- Blegtoria”-Drejtoria, Prizren, është futur nën Administrim Direkt duke përfshirë llogaritë 
bankare dhe asetet, si dhe administrimin e këtyre llogarive dhe aseteve veçmas nga llogaritë e Agjencisë. 
Aktiviteti primar i Ndërmarrjes është: kultivimi i rendimenteve Bujqësore dhe Blegtorale. 

NSH “Lavërtaria dhe Blegtoria” Prizren 

Ndërmarrja ballafaqohet me një problem të vazhdueshëm që e përcjell atë një kohë të gjatë, obligimet e 
larta ndaj ATK në vlerë prej 320.812,84 (treqind e njëzet mijë e tetëqind e dymbëdhjetë euro e tetëdhjetë e 
katër cent). Në pamundësi të shlyerjes së këtyre obligimeve NSH po ballafaqohet me masat e ndërmarra 
nga ATK që ka rezultuar me bllokim të llogarisë bankare. Që nga ajo kohë, gjendja financiare është 
vështirësuar dukshëm, duke pezulluar çdo aktivitet të NSH që nga ajo periudhë. Si pasojë e bllokimit, 
ndërmarrja nuk e ka ushtruar veprimtarinë e saj, mbjelljen e një sipërfaqeje të tokave të punueshme që 
posedon, nga e cila veprimtari kishte arkëtuar edhe mjete për pagesën e pagave për punëtorët. Aktualisht 
aktiviteti kryesor i ndërmarrjes është ruajtja e aseteve si dhe ndihma e AKP-së me dokumentacione 
relevante që shërbejnë për privatizim, si dhe përfaqësimi në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme së 
bashku me zyrtarin ligjor të AKP-së, lidhur me kontestet pronësore të lartpërmendura.  

Gjatë periudhës nën masat e Administrimit Direkt janë shitur disa asete të vlefshme të kësaj NSH:  

• Ferma e lopëve në Arbanë  
• Toka bujqësore në Lubizhdë,  
• Administrata e vjetër “Hotel Tirana”  
• Ferma “Barutana”  

Kjo ndërmarrje posedon toka bujqësore si dhe disa objekte përcjellëse te cilat janë potencial për privatizim.  

Pasi që ndërmarrja nuk ushtron aktivitetin e sajë primar e që është: Kultivimi i rendimenteve Bujqësore dhe 
Blegtorale, dhe si rrjedhojë e kësaj nuk ka aktivitete financiare e as operacionale te cilat do te 
monitoroheshin dhe kontrolloheshin nga AD, është krejtësisht e panevojshme qe mbi këtë ndërmarrje të 
vazhdohej te ushtrohen masat e kontrollit te drejtpërdrejt. Asetet/tokat e pa privatizuari të cilat janë pa 
konteste do të mund të përgatiten për privatizim nga Zyra Rajonale e Prizrenit. Kontestet pronësore do të 
administrohen nga Departamenti Ligjor/Njësia për përfaqësime gjyqësore. Me vendim te Bordit të AKP-së 
kjo Ndërmarrje me datën me datën 29.08.2013 është tërhequr nga AD dhe ka kaluar në Administrim të 
Zyrës Rajonale të Prizrenit. 

 

Agjencia Kosovare e Privatizimit (e Mirëbesimit ne atë kohë), Bordi i Drejtorëve të Agjencisë, me datë: 
21/07/2004, ka marrë vendim për futjen e kontrollit të drejtpërdrejt mbi Ndërmarrjen Shoqërore 
“Vreshtaria” Prizren duke përfshirë llogaritë bankare dhe asetet, si dhe administrimin e këtyre llogarive dhe 
aseteve veçmas nga llogaritë e Agjencisë.  

NSH “Vreshtaria” Prizren  
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Njësia e Administrimit Direkt ka bërë përpjekje që Ndërmarrja të jete aktive dhe të shfrytëzohen pronat e 
kësaj Ndërmarrje për kultivimin e rrushit, mirëpo për shkak të mungesës së resurseve njerëzore si dhe 
pamundësisë së funksionalizimit të vneshtave, aktivizimi ishte i pamundur.  

Në pamundësi që Ndërmarrja të filloj vete aktivitetin e saj prodhues, disa asete të kësaj Ndërmarrje ishin 
dhënë me qira në periudha të caktuara kohore.  

Pasi që Ndërmarrja nuk ka zhvilluar ndonjë aktivitet ekonomiko/financiar, dhe roli i Administrimit Direkt në 
këtë NSH ka qenë shumë i vogël, asetet e mbetura të kësaj NSH-je do të përgatiten për privatizim nga Zyra 
Rajonale e Prizrenit, andaj lidhur me këtë, Menaxhmenti i AKP-së ka konsideruar se nuk ekziston ndonjë 
arsye ligjore e as operacionale që kjo ndërmarrje të qëndroj nën Administrim të drejtpërdrejt të AKP-së. 
Prandaj me vendim të Bordit të AKP-së NSH”Vreshtaria” është tërhequr nga Njësia e Administrimit Direkt. 

 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit Privatizimit me datë: 21/09/2006, ka marrë vendim për futjen e kontrollit 
të drejtpërdrejt mbi Ndërmarrjen Shoqërore “Unimont“, Prizren duke përfshirë llogaritë bankare dhe 
asetet, si dhe administrimin e këtyre llogarive dhe aseteve veçmas nga llogaritë e Agjencisë. 

NSH “Unimont” Prizren 

Një Ndërmarrje e re (Administrata/Objekti i Drejtorisë ) është privatizuar dhe është përmbyllur ratifikimi i 
kontratave me blerësit. 

Aktualisht ndërmarrja nuk gjeneron të hyra të mjaftueshme as për mbulimin e pagave, ngase nuk e ushtron 
aktivitetin e saj primar. Prona e mbetur e sajë edhe pse kontestuese me Komunën e Prizrenit ndodhet në 
Hipotekë. 

Industria në Krushë te Vogël ka qenë e tenderuar ne valën e 52 te privatizimit, por për shkak te kontestit 
me KK Prizren këto dy asete te ndërmarrjes janë tërheq prej kësaj vale te privatizimit.  

Pasi që Ndërmarrja nuk zhvillon aktivitetin e sajë primar e as ndonjë aktivitet ekonomiko/financiar, ndërsa 
roli i Administrimit Direkt në këtë NSH është shume i vogël, si dhe duke konsideruar se objekti i drejtorisë 
është privatizuar dhe pengesave që na paraqiten për shitjen edhe të dy aseteve tjera të Ndërmarrjes, 
Menaxhmenti i AKP-së ka konsideruar se nuk ekziston ndonjë arsye operacionale që kjo ndërmarrje të 
qëndroj nën Administrim të drejtpërdrejt të AKP-së, respektivisht kanë pushuar së ekzistuari arsyet për 
kontrollin e drejtpërdrejt të Ndërmarrjes. Asetet e Ndërmarrjes do të vazhdojnë të sigurohen nga Kompania 
e kontraktuar e AKP-së për sigurimin e aseteve. Prandaj si rrjedhojë e kësaj me datën 12 prill 2013 me 
vendim të Bordit të AKP-së kjo Ndërmarrje është larguar nga Administrimi i Drejtpërdrejtë. 

Kjo ndërmarrje është vendosur nën Administrim të Drejtpërdrejt të AKM-së me datën 24 maj 2006. Prej 
vitit 2006 kjo Ndërmarrje vazhdon aktivitetin e saj nën mbikëqyrjen e Administrimit Direkt të AKM/AKP-së.  

NSH “Pallati i Rinisë, Kulturës dhe Sporteve” Prishtinë 
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Prej vitit 2006 kjo Ndërmarrje vazhdon aktivitetin e saj nën mbikëqyrjen e Administrimit Direkt atëherë të 
AKM-së e pastaj të AKP-së.  

Nder masat e para që janë marre në këtë Ndërmarrje është edhe emërimi i Bordit të Përkohshëm 
Menaxhues. Si kryesues i Bordit në atë kohe ka qene Z. Bajram Uka, ku ne Gusht vitit 2007 është emëruar si 
U.D Drejtorit Menaxhues të Ndërmarrjes. Është krijuar qasja kolektive në llogarinë bankare ku një zyrtar i 
AD-së ka pasur qasje të vazhdueshme në translacionet e Ndërmarrjes. Ndërmarrja është futur në masat e 
AD të AKM/AKP në një gjendje relativisht të vështire financiare dhe me obligime të shumta. Që nga viti 
2009 e deri me tani ka pasur përmirësim të konsiderueshëm në të gjitha aspektet. Është rritur cilësia në 
ofrimin e shërbimeve në sport, kulturë, ndaj qiramarrësve, organizatave të panaireve, ngritja e mirëqenies 
së punëtoreve dhe në shume segmente tjera më të vogla. Në Shkurt të vitit 2009 me Vendimin e Bordit te 
Përkohshëm Menaxhues të Ndërmarrjes dhe aprovimin e Njësisë së AD është bërë ngritja e qirave për 20%, 
rritje e cila e ka përmirësuar dukshëm gjendjen financiare të Ndërmarrjes.  

Gjatë kësaj periudhe janë bërë investime në vlera të mëdha si Investimet në izolimin e Pllatos, investime ne 
rregullimin e tri sallave të treningjeve, rregullimi i kulmit në sallën e vogël, investime në sallën e kuqe, 
investimi në shtande (elemente për panair), rregullimi i tavaneve (ne korridoret e sallave te treningëve, ne 
qendrën tregtare, medicina sportive etj), rregullimin e autoparkingut mbrapa objektit të Pallatit të Rinise, 
investime ne mbushjen dhe mirëmbajtjen e bocave kundër zjarrit, investime ne qendrën monitoruese-
bazën e lajmëruesve të zjarrit, rregullimi i nyjeve sanitare në qendrën tregtare, sallën e kuqe dhe Atile, 
rregullimi i zhveshtoreve (gardërobave) për sportistë dhe tualeteve te salla e vogël.  

Ndërmarrja sponzoron pjesërisht aktivitetet e Odës Ekonomike, Simpoziume te ndryshme te institucioneve 
te ndryshme publike, Filarmonisë së Kosovës, Orkestrës Kamertale të Kosovës, Departamentit për Kulturë 
dhe Rini të Komunës së Prishtinës, ceremoni të ndryshme të shkollave fillore të Prishtinës, aktivitet e 
shkollës për kitarë dhe balet, aktivitetet e Policisë së Kosovës dhe FSK-së, etj.  

Njësia e Administrimit Direkt kishte arritur përmirësimin e gjendjes së krijuar apo evitimin e dëmeve 
eventuale. Që nga viti 2009 e deri me tani ka pasur dhe vazhdon të ketë përmirësim të konsiderueshëm në 
të gjitha aspektet duke i mbyllur të gjitha detyrimet dhe duke Investuar në përmirësimin e gjendjes 
infrastrukturore të Ndërmarrjes. Është rritur cilësia në ofrimin e shërbimeve në sport, kulturë, organizim të 
panaireve dhe pangjyrëve, ofrimin e shërbimeve për qiramarrësit, ngritja e mirëqenies së punëtorëve, si 
dhe në rregullimin e kushteve infrastrukturore për zhvillimin e aktiviteteve të kësaj NSH-je.  

AD kishte hartuar procedura te brendshme për Ndërmarrjen të cilat kishin ndikuar dukshëm në 
përmirësimin e kontrollit të brendshëm të Ndërmarrjes. Të gjitha furnizimet si dhe kërkesat e Ndermarrjes 
për Investime ishin aprovuar nga Administrimi Direkt dhe Menaxhmenti i AKP-së dhe proceduar tutje 
përmes shpalljeve publike dhe kontrollit gjatë implementimit të tyre.  

Ka pasur përmirësim të dukshëm në të hyrat e Ndërmarrjes të cilat gjenerohen kryesisht nga qiraja, 
aktivitetet kulturore, aktivitetet ekonomike (reklamat), nga parkingu dhe nga mbajtja e panaireve dhe 
pangjyrëve të ndryshme. Përkundër të lartcekurave në disa fusha të caktuara ende ka vend për 
përmirësime sidomos ne aspektin e qeverisjes korporative. 
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Aktualisht Ndërmarrja ndodhet në një situate stabile financiare. Mirëpo qëndrueshmëria e ndermarrjes 
është vënë në pikëpyetje për shkak të vendimeve të Dhomës se Posaçme të Gjykatës Supreme me të cilat 
Pallati i Rinisë është detyruar që të kompensoj dëmin ndaj disa paditësve të cilët në momentin e 
shpërthimit të zjarrit në vitin 2000, me kontrata të qerasë ishin shfrytëzues të depove. Të njëjtit kishin 
ushtruar padi për kompensimin e dëmit, ngase mallrat e tyre ishin dëmtuar gjatë shpërthimit të zjarrit. Këto 
rrethana e kanë vënë Ndërmarrjen në një situatë të pasigurt për të ardhmen. 

Viteve të fundit AKP krahas Administrimit të Ndërmarrjes ishte kryesisht e përqendruar në mbrojtjen ligjore 
te sajë, ngase qëndrimet e Gjykatës ishin kundërthënëse dhe të pa pranueshme për AKP-në. Aktualisht 
vendimet e Dhomës e Posaçme të Gjykatës Supreme janë të plotfuqishme, ngase ankesat e AKP-së dhe të 
Ndermarrjes janë hedhur poshtë si të pa pranueshme. Vlera e dëmit e cila duhet të paguhet nga 
Ndërmarrja së bashku me kamatat ligjore është diku rreth 3.3 € (tre milion e treqind mijë euro). Ne 
aspektin ligjor shpresa e vetme ka mbetur te prokuroria e shtetit e cila pas kërkesës së Ndërmarrjes ka 
iniciuar kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë si mjet juridik i jashtëzakonshëm. Kjo procedurë për 
momentin ka pezulluar ekzekutimin e vendimeve të Gjykatës. Kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë bazohet 
në faktin se në procedurë penale rasti është i evidentuar si aksident, dhe askush nuk ishte shpallur fajtor 
për shpërthimin e zjarrit. Ndërsa në bazë të procedurës civile dëmin e krijuar duhet ta kompensoj vetëm 
fajtori (shkaktari i dëmit), fakt i cili ende nuk është zbardhur.  

Duke konsideruar të lartëcekuarat, Njësia e AD, Menaxhmenti i AKP-së është e mendimit se arsyet për të 
cilat kjo NSH është vendosur nën Administrimin e Drejtpërdrejt kanë pushuar së ekzistuari. Obligimet e 
Ndërmarrjes janë eliminuar, inkasimi i qirasë është në nivelin e kënaqshëm, ruajtja e aseteve po ashtu 
është në nivel. Mekanizmat e mbikëqyrjes dhe kontrollit janë instaluar në këtë ndërmarrje. Ndërmarrja 
menaxhohet nga Bordi i përkohshëm Menaxhues i cili është përgjegjës për menaxhimin dhe afarizmin e 
shëndosh të Ndërmarrjes. Prandaj është propozuar që kjo NSH të vazhdon të Administrohet nga Zyra 
Rajonale e Prishtinës. Me vendim të Bordit të Drejtorëve në muajin tetor, kjo Ndërmarrje është larguar nga 
Administrimi Direkt, dhe eshte vendosur nen Administrimin e Zyres Rajonale të Prishtines. Pas largimit të 
Ndërmarrjes nga AD, aktivitetet e ndërmarrjes kanë vazhduar të monitorohen përmes Zyrtarëve të Zyrës 
Rajonale të Prishtinës. Zyra Rajonale e Prishtinës konform politikave operacionale në vazhdimësi mund të 
kërkoj nga Ndërmarrja shpalosjen e informatave të cilat kanë të bëjnë me ndonjë veprim të ri ligjor kundër 
NSH-së. NSH-ja nuk do të ndërmerr ndonjë veprim të ri ligjor pa miratimin e Agjencisë. Ndërmarrja po ashtu 
do të paraqes raporte raporte mujore për: 

- të hyrat dhe shpenzimet (variabile dhe fikse) si dhe rrjedhën e parasë; 
- paratë e gatshme aktuale në dorë dhe bilancet e llogarive bankare; 
- statusin e veprimeve ligjore në proces të inicuara nga NSh-ja  
- transaksionet e rëndësishme komerciale; dhe 
- të gjitha raportet duhet të përfundojnë me pohimin e menaxhmentit të NSH-së se raporti 

përmbanë të gjitha informacionet e duhura. 
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V. DEPARTAMENTI PËR KOORDINIM TË LIKUDIMIT 

 

 

NJËSIA E MONITORIMIT TË LIKUIDIMIT DHE FONDEVE TË MBETURA  
 
 
1. 
 

Fillimi i procedurave të likuidimit për Ndërmarrjet e reja  

Gjatë periudhës raportuese Janar – Dhjetor 2013, kanë filluar procedurat e likuidimit për 161 Ndërmarrje 
Shoqërore ku janë emëruar edhe Autoritetet e Likuidimit për këto Ndërmarrje në Zyrat Rajonale të 
Agjencisë Kosovare të Privatizimit. 
Me fillimin e procedurave janë bërë njoftimet për kreditoret neper gazeta në Kosovë, Serbi dhe Mal të Zi, 
siç është e paraparë me Ligjin mbi AKP-në. Gjithashtu Autoritetet e Likuidimit kanë dërguar njoftim tek 
kreditorë e njohur për fillimin e procedurave të likuidimit si dhe kanë filluar me shqyrtimin e kërkesave të 
kreditorëve brenda afateve ligjore. 
Për 102 Ndërmarrjet Shoqërore tashmë është mbyllur afati për parashtrimin e kërkesave ndërsa 60 
Ndërmarrje Shoqërore të tjera janë në proces të pranimit të kërkesave. Deri më tani nga pretenduesit e 
ndryshëm janë dorëzuar më shumë se 25,000 (njëzet e pesë mijë) kërkesa kreditore pranë zyrës për 
pranimin e kërkesave në DKL, ku pastaj në mënyrë periodike janë bartur tek Autoritetet e Likuidimit të 
Ndërmarrjeve përkatëse nëpër zyrat rajonale respektive.  
 
2. 

 
Rezultatet e shqyrtimit të kërkesave 

Në përputhje me Ligjin e ri Nr.04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit (AKP) është angazhuar 
konzorciumi “Deloitte dhe Tashko&Pustina” për projektin e ofrimit të Shërbimeve Profesionale për 
Likuidimin e Portofolios së Ndërmarrjeve Shoqërore në Republikën e Kosovës. 
Përveç 173 Autoriteteve të Likuidimit sa kanë qenë të emëruara, gjatë periudhës raportuese janë emëruar 
edhe 161 Autoritete të Likuidimit për NSh-të të cilat kanë filluar procedurat e likuidimit gjatë vitit 2013. 

Gjatë periudhës raportuese Autoritetet e Likuidimit të këtyre ndërmarrjeve kanë arritur që të bëjnë 
shqyrtimin dhe të dërgojnë 41,712 vendime tek pretenduesit të cilët kanë parashtruar kërkesa pranë 
Agjencisë. Autoritetet e Likuidimit të këtyre Ndërmarrjeve Shoqërore në Likuidim kanë përgatitur edhe 
10,802 draft vendime të cilat pas kalimit të procedurave të kontrollit të kualitetit edhe këto pritet që së 
shpejti të ju dërgohen palëve. Gjatë periudhës raportuese janë edhe 5,846 kërkesa për informata shtesë të 
cilat janë dërguar te pretenduesit. 

Autoritetet e Likuidimit të këtyre Ndërmarrjeve Shoqërore në Likuidim kanë përgatitur raportet 
përfundimtare dhe raportet për shpërndarje për 22 Ndërmarrje Shoqërore të cilat i janë prezantuar Bordit 
të Drejtorëve të AKP-se për aprovim, ndërsa janë përgatitur edhe 108 Raporte Preliminare të Likuidimit për 
po kaq Ndërmarrje Shoqërore në Likuidim. 
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3. 
 

Procedurat e likuidimit të përfunduara nga Autoritetet e Likuidimit 

Nga numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve shoqërore të cilat janë nën procesin e likuidimit, vetëm për 4 NSh 
kanë përfunduar të gjitha procedurat e likuidimit.  
Përderisa në anën tjetër, për pjesën tjetër të ndërmarrjeve (334) ende janë duke vazhduar procedurat e 
likuidimit, përkatësisht procedurat e parapara ligjore lidhur me shqyrtimi e kërkesave kreditore, përgatitjen 
e Raporteve Përfundimtare për përmbylljen e procesit të likuidimit si dhe shpërndarjen e fondeve tepricë 
në buxhetin e Republikës së Kosovës. Pritet që në muajt në vijim të shënohet progres në procesin e 
përfundimit të procedurave të likuidimit të këtyre ndërmarrjeve nëse emërohet edhe anëtari tretë 
ndërkombëtar në Bordin e Agjencisë dhe nëse Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës e 
përshpejton procesin e punës së vetë në raport me procesin e likuidimit. 
 
 

NJËSIA E LIKUIDIMEVE NGA AKP-JA 
 
Bazuar në nenin 13 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së, në rastet kur ndërmarrja shoqërore e cila është objekt i 
likuidimit nuk ka asnjë pasuri apo kundër së cilës nuk është parashtruar asnjë kërkesë kreditore në afat, 
atëherë në këto raste anëtarët e AL-së emërohen nga radhët e personelit të AKP-së, dhe i gjithë procesi i 
likuidimit të këtyre ndërmarrjeve realizohet nga Njësia përkatëse përbrenda agjencisë, gjegjësisht Njësia e 
Likuidimit të NSh-ve nga AKP-ja. 
 
Gjatë periudhës raportuese 01 Janar -31 Dhjetor 2013, në Njësinë e Likuidimeve nga AKP-ja janë bartur 8 
Ndërmarrje Shoqërore (pa asete ose pa kërkesa) për të cilat është punuar në procesin e përmbylljes së 
likuidimit konform procedurave ligjore të parapara në Shtojcën e Ligjit të AKP-së Nr. 04/L-034.  
Në vijim janë të listuara NSh-të për të cilat është punuar në procesin e përmbylljes së likuidimit: 
 

• Kooperativa Bujqësore “Likovci” – Skenderaj     

• Kooperativa Bujqësore “Liria” – Skenderaj  

• Kooperativa Bujqësore “Klina” – Skenderaj  

• SHAM “Semafori” – Suharekë 

• Kooperativa Bujqësore “Ozdrim” – Pejë  

• Kooperativa Bujqësore “Vitomirica” – Pejë  

• NSh SHAM “Ruzhdi Bytyqi” – Vushtrri 

• NSh “Auto Moto” – Prizren 
 

Gjatë kësaj periudhe raportuese, Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës ka aprovuar Raportet 
Përfundimtare të procesit të likuidimit dhe në të njëjtën kohë ka lejuar përmbylljen e procesit të likuidimit 
për 2 Ndërmarrje Shoqërore (pa asete ose pa kërkesa kreditore). Në vijim janë ndërmarrjet për të cilat 
është përmbyllur procesi i likuidimit: 
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Emri i Ndërmarrjes:      Data e Vendimit të DhPGjS: 
Kooperativa Bujqësore “Likovci” – Skenderaj    11/01/2013  
Kooperativa Bujqësore “Liria” – Skenderaj   31/01/2013  
 
Gjithashtu, si rezultat i përfundimit të procedurave të likuidimit janë përgatitur Raportet Përfundimtare 
procesit të likuidimit edhe për tri ndërmarrje, dhe të njëjtat janë dërguar pranë DhPGjS me kërkesë për 
aprovim të përmbylljes së likuidimit të këtyre ndërmarrjeve. Në vijim janë ndërmarrjet për të cilat janë 
dërguar pranë DhPGjS raportet përfundimtare procesi i likuidimit: 
 
Emri i Ndërmarrjes:      Data e dorëzimit të raportit në DhPGjS: 
SHAM “Semafori” – Suharekë     28/06/2013     
Kooperativa Bujqësore “Klina” – Skenderaj  25/11/2013 
Kooperativa Bujqësore “Ozdrim” – Pejë  26/12/2013 
 
 

NJËSIA PËR LISTAT E PUNËTORËVE PËR 20% 
 
Njësia e listave të punëtorëve është përgjegjëse për pranimin nga menaxhmenti i NSh-ve, verifikimin dhe 
përgatitjen për publikim të listave fillestare dhe finale të punëtorëve të kualifikuar si dhe shpërndarjen e 
fondeve të 20%-it nga çmimi i shitjes i aseteve të NSh-ve për ish punëtorët e atyre NSh-ve të cilat janë 
përfshirë në procesin e shitjes së aseteve përmes privatizimit apo shitjes përmes likuidimit. 
Njëri prej aktiviteteve kryesore të kësaj njësie është shpërndarja e pjesshme e 20 % nga shitjet e NSh-ve 
dhe shpërndarjen nga shitjet e mëpastajshme të aseteve. Ky aktivitet ende mbetet një nga aktivitetet me 
prioritet i AKP-së. Përgatitja dhe publikimi i Listave fillestare dhe Listave finale po ashtu është trajtuar me 
prioritet të lartë. Gjatë periudhës raportuese Janar – Dhjetor 2013, kjo njësi ka arritur që të publikoj gjithsej 
48 Lista të punëtorëve edhe atë 12 Lista fillestare dhe 36 Lista Finale si dhe ka bërë shpërndarjen e 
pjesshme të 20 % për punëtorët e kualifikuar për 60 Ndërmarrje Shoqërore dhe shpërndarjen nga shitjet e 
mëpastajshme të aseteve.  
Shuma e fondeve të shpërndara për këtë periudhë raportuese është € 9,783,151 ndërsa numri i përfituesve 
nga shpërndarja e këtyre fondeve është 8,237 punëtor. Në këtë shumë bënë pjesë edhe shpërndarja e 
fondeve për shitjen e mëvonshme të aseteve të NSh-ve të cilat janë privatizuar në fazat e mëhershme të 
privatizimit. 
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VI. NJËSIA E RIORGANIZIMIT DHE ADMINISTRIMI I NSH-ve 

 
Gjatë viti 2013, Njësia e Riorganizimit të Trepçës (NjRT), përveç mbikëqyrjes së punëve në “Trepçë”, dhe 
raportimit tek Bordi i Drejtorëve (BiD) për të njëjtat, ka përcaktuar edhe mënyrat e komunikimit dhe 
raportimit ndërmjet AKP, Menaxhmentit të Trepçës, dhe institucioneve kompetente në vendimmarrje për 
dhe rreth çështjeve të Trepçës. Gjatë kësaj periudhe Trepça i ka hyrë procesit të riorganizimit në mënyrë 
më dinamike, proces ky i mbikëqyrur në mënyrë direkt nga Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme 
(DhPGjS), i rregulluar dhe i përcaktuar në tërësi nga Ligji për Riorganizimin e Ndërmarrjeve të caktuara 
përmes cilit AKP përcaktohet si Administratore e kësaj ndërmarrjeje. Me këtë ligj, AKP-së si Administratore - 
i përcaktohen edhe obligime konkrete të cilat kanë afate strikt ligjore. 
 
Duke u nisur nga rëndësia strategjike e projektit, Agjencia është kujdesur që të kryejë të gjitha obligimet 
ligjore sipas mandatit që ka me Ligjin e Riorganizimit, sipas të cilit AKP e ka rishpall afatin për dorëzimin e 
kërkesave kreditore me 1 nëntor, 2013 dhe ka mbaruar me 30 dhjetor 2013. Me 18 prill, 2013, në 
mbledhjen e Kuvendit të Kosovës është aprovuar rekomandimi përmes së cilit i kërkohet Qeverisë 
Republikës së Kosovës të procedojë projektligjin për Trepçën, për miratim në Kuvend. 
 
Në frymën e koordinimit ndërinstitucional për një proces kaq madhor, AKP ka informuar Ministrinë e 
Zhvillimit Ekonomik se është para finalizimit të përgatitjeve për procesin tenderues për angazhimin e 
Ofruesve të Shërbimeve Profesionale (OShP), të cilët do të jenë në mbështetje të AKP, si Administratore 
gjatë procesit të Riorganizimit të Trepçës, duke e informuar se sipas planifikimeve të bëra, dhe në përputhje 
me ligjin në fuqi dhe afatet ligjore, ky tender parashihet të shpallet në muajin shtator, 2013.  
 
Andaj AKP ka kërkuar që të jetë e informuar konkretisht nëse Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka filluar 
hartimin e ligjit në fjalë, dhe nëse po, deri në cilën fazë është arritur.  
 
Në pritje të një përgjigjeje konkrete nga MZhE, AKP ka shtyrë miratimin e Termave të Referencës për 
angazhim të OShP, deri në votimin e Projektligjit të Ri që do të duhej të bëhej nën patronatin e MZhE në 
korrik, 2013. Mirëpo, me mos ndryshim të Ligjit për Riorganizim, përgjegjësia ligjore për respektim të 
afateve strikt ligjore e obligonte AKP-në të vazhdojë me përgatitjet për procesin e riorganizimit, dhe duke 
marr parasysh se AKP nuk ka kapacitet për kryerjen e të gjitha detyrave të nevojshme për Riorganizimin e 
Trepçës, vazhdimi i procesit të tenderimit për angazhimin e OSHP-së ishte i domosdoshëm për kryerje të 
detyrave përbrenda afateve ligjore dhe në nivel profesional të duhur. 
 
Andaj, në mbledhjen e mbajtur në Shtator 2013 Bordi i Drejtorëve i AKP-së, duke e çmuar si esenciale për 
Agjencinë në mënyrë që ti përmbushen obligimet dhe objektivat e përcaktuara sipas ligjit për Riorganizim, 
miratoi Termat e Referencës për angazhimin e OShP në procesin e Riorganizimit të Trepçës.  
AKP është e në proces e sipër të angazhimit të Ofrueseve të Shërbimeve Profesionale (OSHP) i cili do të 
përgatit Planin e Riorganizimit për Trepçën në mënyrë që ky plan të dorëzohet në DhPGjS për aprovim më i 
deri në korrik 2014. Me 20 janar 2014, kemi pranuar 9 oferta nga Kompani/ Konsorciume të ndryshme të 
cilat kanë shprehur interesim për ofrimin e shërbimeve të tyre në procesin e Riorganizimit të Ndërmarrjes 
Trepça. Ky proces është në vlerësim të ofertave dhe shumë shpejt pritet të shpallet fituesi i këtij tenderi. 
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NjRT gjatë ushtrimit të administrimit të Trepçës ka pasur disa sfida gjatë kësaj periudhe siç janë:  
 
- Në maj, 2013, AKP është vënë në dijeni nga mediet elektronike lidhur me marrëveshjen për 

bashkëpunim afarist dhe teknik ndërmjet Konzorciumit NGP dhe përfaqësuesve të Trepçës, e 
sponzoruar nga Ministria e Minierave dhe resurse natyrore e Republikës së Serbisë, për të cilën 
marrëveshje AKP nuk është informuar, si dhe nga AKP nuk është kërkuar pëlqim paraprak. Andaj, 
marrëveshja eventuale është konsideruar në kundërshtim me dispozitat ligjore te aplikueshme ne 
Republikën e Kosovës, dhe si e tillë cenon autoritetin administrativ te AKP-së. Agjencia i është drejtuar 
me shkrim menaxhmentit të Trepça veri, duke kërkuar informim zyrtar për marrëveshjen eventuale, 
dhe ka kërkuar dokumentacion për çfarëdo marrëveshje/kontratë eventuale të nënshkruar, duke 
rikujtuar Menaxhmentin Veri se çfarëdo marrëveshje e arritur e cila është ne kundërshtim me ligjet e 
aplikueshme dhe vendimin e moratoriumit do të anulohet.  
AKP nuk posedon me marrëveshje, dhe rrjedhimisht nuk mund te pohojë ose mohojë se një 
marrëveshje e tillë për bashkëpunim teknik dhe investim është lidhur për minierat, flotacionin apo 
shkritoren e plumbit - që gjenden në veri të territorit të Republikës së Kosovës.  
AKP si administrator, në të njëjtën kohë ka njoftuar edhe DhPGjS për rastin në fjalë. Njoftimin, AKP e ka 
bërë në përputhje me obligimet e saja ligjore, duke u nisur nga fakti se DhPGjS si institucion gjyqësor 
është mbikëqyrës i zbatimit të procesit te riorganizimit dhe garantues dhe mbrojtës i interesave të 
kreditorëve dhe pasurisë se ndërmarrjes.  

 
- Pas interpretimit nga DhPGjS se procesi i prokurimit në “Trepça Ndërmarrje në Administrim të AKP” nuk 

duhet bazuar në Ligjin për Prokurim Publik, AKP në përputhje me Udhëzimet e DhpGjS ka përgatitur 
Udhëzuesin për prokurim Nr. 01/2013 për ndërmarrjen Trepça, Me 04 nëntor 2013, gjykata miraton 
udhëzuesin dhe ndërmarrja Trepça është e obliguar në zbatimin e tij. Në mbledhjen e Janarit 2014, 
NjRT ka paraqitur për miratimin planin vjetor të prokurimit dhe atë të prodhimit së bashku me atë 
financiar.  

 
Në ndërkohë, operacionet ditore në Trepçë janë duke u zhvilluar në mënyrë të rregullt. Në vazhdim do të 
pasqyrojmë rezultatet e prodhimit në “Trepça - Ndërmarrje në Administrim të AKP”.  
 
Prodhimi
 

:  

Prodhimi i xehes në minierat e Trepçës në pjesën jugore në vitin 2013 ka vazhduar në trend pozitiv të 
rritjes. Në vitin 2011,2012 dhe 2013, eksploatimi i xehes në minierat e Trepça Jug është rritur në krahasim 
me vitet e mëparshme kur Trepça ka rifilluar prodhimin. Prodhimi gjatë periudhës 1 Janar 2013 - 31 Dhjetor 
2013 është më i lartë nëse krahasohet me periudhën e njëjtë të viteve të mëparshme. Prodhimi total i 
minierave të Trepça Jug gjatë këtij viti është 186,346 t. xehe, e që krahasuar me vitin. 2012, (163,613 t.) 
është 14% më i lartë.  
  

 Miniera e Stantërgut     Miniera e Artanës  
Janar -
Dhjetor 2010 2011 2012 2013 

Prodhimi 
(ton)  

96,12
2 

112,91
5 125,944 139,563 
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Prodhimi në Stantërg gjatë vitit 2013 ka arritur në 139,563 ton 
xehe. Krahasuar me prodhimin e vitit 2012, (125,915 t) është 
për 11% më i lartë, gjithashtu është më i lartë krahasuar edhe me periudhën e njëjtë të viteve tjera. 
Prodhimi në Artanë gjatë vitit 2013 ka arritur në 46,785 ton xehe. Krahasuar me prodhimin e vitit 2012, 
(37,668 t) është për 24 % më i lartë, gjithashtu është më i lartë krahasuar edhe me periudhën e njëjtë të 
viteve tjera. 
 

 
Prodhimi total i Trepça Jug: Miniera Stantërg dhe Artanё  

Janar -Dhjetor 2010 2011 2012 2013 
Prodhimi në ton 

(t) 131,095 152,104 163,613 188,346 
 
Prodhimi total i minierave të Trepça Jug gjatë vitit 2013 është rritur duke arritur një prodhim prej 188,346 
ton xehe. Krahasuar me vitin 2012, prodhimi i xehes është më i lartë për 14%.  
 
Prodhimi i Koncentratit - Flotacioni ne Tunelin e parë 
Gjithsejtë, në flotacioni e Tunelit të Parë gjatë vitit 2013, janë prodhuar 9,375.00 ton koncentrat Pb dhe Zn. 
Në vitin 2012, janë prodhuar 10,810.00 ton koncentrat Pb dhe Zn. Kjo do të thotë së në vitin 2013, në këtë 
flotacion ka pasur prodhim më të ulët të koncentratit për 1,435.00 ton, ose shprehur në përqindje për 
13.27 %.  
 
Prodhimi i Koncentratit - Flotacioni në Kishnicë 
Në Kishnicës gjatë vitit 2013, janë prodhuar 4,313.94 ton koncentrat Pb dhe Zn. Në vitin 2012, janë 
prodhuar 2,862.93 ton koncentrat Pb dhe Zn. Kjo do të thotë së në vitin 2013 në këtë flotacion ka pasur 
prodhim më të lartë të koncentratit për 1,451.01 ton, ose shprehur në përqindje për 50.68 % 
 
Prodhimi i sulfat të aluminit - Industria kimike 
Gjatë vitit 2013, janë prodhuar 592.80 ton sulfat të aluminit, ndërsa gjatë vitit 2012, ishin prodhuar 590.20 
ton sulfat të aluminit. Kjo do të thotë se në vitin 2013, në Industrinë Kimike, prodhimi i sulfatit të aluminit 
ka qenë më i lartë për 2.60 ton, krahasuar me vitin paraprak, apo shprehur në përqindje gjatë vitit 2013, 
prodhimi i sulfatit të aluminit, ka qenë më i lartë për 0.44 %, krahasuar me prodhimin e vitit 2012. 
 
Prodhimi në Trepça Veri: Miniera Cërnacit dhe Belo Bёrdo 
Sa i përket prodhimi të xehes në minierat e Trepçës që gjenden pjesën veriore nuk kemi pranuar ende 
raportin vjetor të prodhimit për vitin 2013.  
 

 

 

 

Janar -
Dhjetor 2010 
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1 2012 2013 

Prodhimi 
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34,97
3 

39,18
9 
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VII. DEPARTAMENTI I KOORDINIMIT RAJONAL 

 

Departamenti i Koordinimit Rajonal bën mbikëqyrjen e punës së Zyrave Rajonale të AKP-së. AKP-ja ka pesë 
Zyra Rajonale (ZR) në Prishtinë, Pejë, Prizren, Gjilan dhe Mitrovicë që përfshin të gjithë territorin e Kosovës 
dhe tri zyra satelitore në Leposaviq, Shtërpce dhe Graçanicë. Përgjegjësia kryesore e zyreve të sipërmendur 
është grumbullimi i informative lidhur me NSh-të në rajonet përkatëse si dhe implementimin e privatizimit, 
likuidimit dhe aktivitetet e qeverisjes korporative.  

Mandati i ZR është zbatimi i funksioneve administrative të AKP-së lidhur me NSh-të për të siguruar që AKP-
ja në mënyrë të duhur kryen obligimet e veta. ZR janë përgjegjëse për të gjitha detyrat të cilat AKP-ja ka 
nevojë t’i zbatoj për të siguruar realizim të suksesshëm të mandatit të vet që nuk janë rezervuar në mënyrë 
ekskluzive nga zyra qendrore e AKP-së apo caktuara njësive tjera funksionale të AKP-së.  

Departamenti i Koordinimit Rajonal përmes pesë zyrave të saja rajonale dhe tri zyrave satelitore, gjatë kësaj 
periudhe ndër të tjera ishin përgjegjëse për:  

• Përgatitjen e Ndërmarrjeve të Reja dhe aseteve sipas Biznes Planit të vitit 2013;  
• Grumbullimin e shënimeve relevante për NSh-të dhe arkivimin dhe ruajtjen e tyre;  
• Ndërlidhjen në mes komunave, organizatave, agjencive dhe bashkëbisedues tjerë mbi çështje që 

kanë të bëjnë me AKP-në; 
• Çështjet financiare; monitorimi i rregullt dhe kontrolli i pasqyrave financiare të NSH-ve aktive; 
• Çështjet ligjore: monitorimi i rregullt, ndihma dhe paraqitja ligjore e NSH-ve në gjykatat e rregullta 

kurdo që kërkohet; 
• Çështjet kadastrale: Hetimi dhe plotësimi i të gjitha çështjeve ligjore të kërkuara kadastrale të 

pazgjidhura dhe ngritja e kooperimit me Zyrat Kadastrale Komunale; 
 
Zyret rajonale kanë vazhduar me takime të ndryshme me menaxhmente të NSH-ve, zyrtar komunal, palë të 
ndryshme, vizita në teren si dhe seanca të ndryshme në gjykata komunale dhe gjykata tjera etj. 

 

Departamenti i Koordinimit Rajonal në mënyrë të suksesshme ka përmbushur Biznes Planin lidhur me 
procesin e privatizimit edhe pse është ballafaquar me probleme të ndryshme (disa prej të cilave janë cekur 
më poshtë).  

Privatizimi 

Zyrat Rajonale kanë përgatitur dhe tenderuar Valën 57, 58 dhe 59 ku kanë përfshirë gjithsej 94 Ndërmarrje 
të Reja me Spin Of të Rregullt gjatë tërë vitit. Përgatitja e dokumenteve për tri Valët e privatizimit kanë 
përfshirë, dokumentet për Informim të Bordit, Të Dhënat e Ndërmarrjeve, Miratimet për Privatizim, 
Memorandum Informimi, Rreziqe të Caktuara Ligjore dhe Tjerë dhe Dhomën e të Dhënave.  
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Likuidimi

Gjatë këtij viti zyret rajonale kanë përgatitur 161 “Bord Brief” për NSH-të e reja për futjen e tyre në procesin 
e likuidimit. 

  

Zyrtarët e rastit kanë vazhduar punën me përgatitjen e vendimeve të lëshuara nga AL, regjistrimin e 
kërkesave të reja ne databazë, verifikimin e të gjitha kërkesave të regjistruara në databazë, skanimet e tyre, 
rregullimet e arkivave si dhe insertimin e dokumentet në databazë, përgatitjen e njoftimeve për kreditorët 
e njohur në momentin e futjeve të Ndërmarrjeve në likuidim. 

Zyrat Rajonale kanë përgatitur tërë dokumentacionin për pesë (5) valë të shitjes së aseteve me likuidim të 
cilat përmbanin 268 asete. Këto Valë të likuidimit përmbanin 268 Dokumente me të Dhëna mbi 
Ndërmarrjet, Memorandume Informimi për Shitjen e Aseteve me Likuidim (MIShAL), Dhomën e të Dhënave 
dhe CLOR.  

Zyrat Rajonale janë ballafaquar me disa çështje dhe probleme gjatë procesit. Disa nga çështjet ishin:  

Shqetësimet / problemet me të cilat është ballafaquar ZR gjatë periudhës raportuese  

• Mungesa e dokumenteve të pronësisë dhe dokumenteve tjera të rëndësishme, të cilat 
vështirësonin përcaktimin e statusit të ndërmarrjes. Ky është një hap i rëndësishëm në procedurën 
e privatizimit;  

• Sfidë kryesore për zyret rajonale mbetet mungesa e dokumentacionit të pronësisë si dhe të dhënat 
e vjetruara kadastrale të pronësisë në raste kur NSH-ja posedon të dhëna të gabuara sa i përket 
pronësisë të aseteve të caktuara. Zyrat Komunale Kadastrale në shumë raste nuk janë shumë 
bashkëpunuese dhe vazhdimisht refuzojnë të azhurnojnë të dhënat kadastrale. Kjo drejtpërdrejtë 
ndikon në përgatitjen e aseteve për shitje;  

• Ndërrimi i titullarit të pronave shoqërore – prona të cilat janë nën mandatin a AKP-së; 
• Mungesa e bashkëpunimit me të ashtuquajturat enklavat e Mitrovicës veriore. Kjo drejtpërdrejtë 

ndikon në procesin e privatizimit pasi që aty ekziston një numër i madh i NSh-ve;  
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VIII. DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT 

Detyrat në vijim janë kryer me sukses nga Departamenti i Financave dhe Buxhetit për periudhën Janar –
Dhjetor 2013: 

 

• Pasqyrat financiare të të Hyrave të Dedikuara, të Buxhetit të Kosovës dhe fondeve të donatorëve 
për vitin fiskal 2012 janë përgatitur dhe janë dorëzuar me 24 Janar 2013 në Ministrinë e Financave; 

Pasqyrat financiare 

• Pasqyrat financiare të Fondeve në Mirëbesim për vitin fiskal 2012 janë përgatitur dhe janë dorëzuar 
më 17 Janar 2013 në Sekretariatin e Bordit të Drejtorëve dhe më 24 Janar 2013 në Ministrinë e 
Financave; 

• Komisioni për Buxhet dhe Financa i Kuvendit të Republikës së Kosovës ka shqyrtuar dhe aprovuar 
Raportin Vjetor Financiar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe i ka rekomanduar Kuvendit të 
Kosovës që ta aprovoj Raportin Vjetor Financiar të Agjencisë; 

• Pasqyrat financiare 9 mujore sipas rregullores nr. 06/2011 për të Hyrat e Dedikuara, buxhetit të 
Kosovës fondeve të donatorëve për periudhën Janar – Shtator 2013 janë përgaditur dhe janë 
dorëzuar brenda afatit ligjor në Ministrinë e Financave; 

• Pasqyrat financiare 9 mujore për Fondet në Mirëbesim për periudhën Janar – Shtator 2013 janë 
përgaditur dhe janë dorëzuar brenda afatit ligjor në Sekretariatin e Bordit të Drejtorëve dhe në 
Ministrinë e Financave; 

• Pasqyrat financiare të të Hyrave të Dedikuara, të Buxhetit të Kosovës dhe fondeve të donatorëve 
për vitin fiskal 2013 janë përgatitur dhe dorëzohen brenda afatit ligjor në Ministrinë e Financave; 

• Pasqyrat financiare të Fondeve në Mirëbesim për vitin fiskal 2013 janë përgatitur dhe janë dorëzuar 
në Sekretariatin e Bordit të Drejtorëve dhe do të dorëzohen brenda afatit ligjor në Ministrinë e 
Financave. 

 

Buxheti 

• Më datën 10 Qershor 2013 në Ministrinë e Financave kemi dorëzuar kërkesën për rishikimin gjysmë 
vjetorë të buxhetit për vitin 2013. 

Lidhur me buxhetin e vitit 2013: 

 Gjatë procesit të rishikimit gjysmëvjetor të buxhetit Agjencia ka pasqyruar kursimet në shumë 
prej 1,079,360 për mallra dhe shërbime si dhe 7,250 për kapitale dhe transferin në programin e 
Administratës Qendrore në kategorinë Mallra dhe Shërbime në shumë prej 210,000.00€. Vlen 
të theksohet se pas aprovimit të ligjit të rishikimit gjysmëvjetor (Ligji nr. 04/L-201), buxheti i 
AKP-së nuk është zvogëluar, mirëpo janë zvogëluar alokimet sipas Vendimit të Qeverisë (Nr. 
09/134 ) në të njëjtën shumë sipas kërkesës së AKP-së. 

 Gjatë përmbylljes të vitit fiskal të vitit 2013, Agjencia ka kërkuar nga Ministria e Financave 
reduktimin e buxhetit për programet buxhetore të Agjencisë në kategorinë mallra dhe 
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shërbime në shumën prej EUR 331,553. Kjo kërkesë është aprovuar nga qeveria me vendimin 
nr. 11/152 të datës 18 Tetor 2013. 

 Këto kursime buxhetore nënkuptojnë se buxheti i AKP-së pas reduktimeve të alokimeve gjatë 
procesit të rishikimit dhe reduktimit të buxhetit gjatë përmbylljes së vitit fiskal është EUR 
6,629,837; 

 Agjencia i krahason përqindjet e shpenzimeve në krahasim me buxhetin sipas alokimeve të 
zbritura nga Qeveria sipas kërkesës së Agjencisë e jo me buxhetin fillestar.  

 

• Në Qershor 2013, Bordi i Drejtorëve ka aprovuar buxhetin e Agjencisë sipas ligjit të Agjencisë; 
Lidhur me buxhetin e vitit 2014: 

• Me datën 11 Shtator 2013 në dëgjimet buxhetore të mbajtura në Ministrinë e Financave kemi 
prezantuar dhe mbrojtur kërkesën buxhetore për vitin 2014 si dhe parashikimet e hershme për 
vitet 2015-2016.  

• Është dërguar një letër Ministrit të Financave me të cilën e kemi njoftuar se gjatë vitit 2014 
parashihet që të transferohen rreth 50 milion euro në Buxhetin e Kosovës dhe atë: 
- Rreth 20 milion nga fondet tepricë të likuidimit dhe 
- Rreth 30 milion si rrjedhojë e zbatimit të memorandumit të mirëkuptimit me Administratën 

Tatimore të Kosovës për barrët tatimore të vendosura në asetet e ndërmarrjeve shoqërore. 
• Në bashkëpunim me mbajtësit e buxhetit kemi përgatitur Kornizën Afat Mesme të Shpenzimeve 

(KASH) për tri vitet e ardhshme 2014-2016. KASH është dërguar në MF me datën 12 Prill 2013 të 
përkthyer në tri gjuhë (shqip, serbisht dhe anglisht); 

• Buxheti i aprovuar i vitit 2014 është: 

  Nga të hyrat e dedikuara (kodi 23) buxheti i aprovuar është EUR 7,345,873 për  

 Paga dhe mëditje EUR 3,500,000 

 Mallëra dhe shërbime EUR 3,507,873 

 Shërbime Publike EUR 98,000 

 Subvencione dhe transfero EUR 80,000 

 Investime kapitale EUR 160,000. 

 Nga Buxheti i Kosovës (kodi 10) buxheti i aprovuar është EUR 4 milion për riorganizimin e 
Trepcës për vitin 2014, ndërsa për vitin 2015 është paraparë buxheti prej 4 milion. 

 

• Procesimi i 3,183 transaksioneve (1,337 zotime dhe 1,846 pagesa) përmes buxhetit vjetor të 
Agjencisë përmes buxhetit të të hyrave të dedikuara gjatë vitit 2013; 

Pagesat 

• Procesimi i 5,703 transakcioneve dalëse të fondeve në mirëbesim në BQK dhe harmonizimi i 9,620 
transaksioneve (hyrëse dhe dalëse) nga fondet në mirëbesim gjatë vitit 2013. 
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• Harmonizimi i raporteve mujore për pasqyrat financiare të Hyrave të Dedikuara me Departamentin 
e Thesarit, Ministria e Financave si dhe raportimi ndaj Menaxhmentit dhe Mbajtësve të Buxhetit. 
Raportimi në baza mujore përfshinë përiudhën Janar deri më 31 Dhjetor 2013. Gjithashtu raportet 
mujore janë paraqitur dhe në uebfaqen e AKP-së (në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze); 

Raportimet periodike 

• Harmonizimi i raporteve mujore për pasqyrat financiare për Fondet në Mirëbesim me Bankën 
Qendrore të Kosovës si dhe dërgimi i Raporteve Përmbledhëse të Llogarive të Likuidimit dhe 
Kartelave bankare për llogaritë e Likuidimit për Zyrat Rajonale dhe Autoritetet e Likuidimit. 
Raportimi në baza mujore përfshinë periudhën Janar deri më 31 Dhjetor 2013. Raportet janë 
paraqitur dhe në uebfaqen e AKP-së (në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze); 

• Përgatitja mujore e Përmbledhjes së Sistemit të Menaxhimit të Informatave (SMI) dhe raportimi i 
rregullt tek Menaxhmenti; 

• Raportimet mujore në Ministrinë e Financave për faturat e papaguara; 

 

Sa i përket investimeve të fondeve në mirëbesim, Agjencia Kosovare e Privatizimit është e orientuar në 
tregun e investimeve afatshkurtra siç janë depozitat deri në dymbëdhjetë muaj (12) në Bankën Qendrore të 
Kosovës dhe në bankat komerciale të Kosovës.  

Investimet e fondeve në mirëbesim 

 
 

Interesi i fituar gjatë kësaj periudhës Janar – Dhjetor 2013 është ZERO, kjo si rrjedhojë e mos investimit të 
mjeteve që nga Maji 2012 e deri më datën 23 Shtator 2013 në mungesë të ofertave serioze nga Banka 
Qendrore e Kosovës. Kjo ka ndodhur sipas raportimeve nga BQK, për shkak të krizës financiare e cila ka 
prekuar dhe tregun evropian të investimeve të parasë.  

Afatizimi i mjeteve në Bankën Qendrore të Kosovës 

 
Në disa raste gjatë vitit 2013, Banka Qendrore ka dorëzuar në AKP oferta me norma negative të interesit 
(kthimi negativ të investimit) dhe natyrisht këto ofertuar janë refuzuar nga Agjencia. Nga 19 Qershori 2013, 
BQK ka filluar të dorëzoj oferta në AKP për afatizimin e mjeteve ku pesë (5) prej tyre janë refuzuar për shkak 
të normave negative të interesit apo normave tepër të ulëta të kthimit të investimit.  
 
AKP e ka pranuar vetëm ofertën e datës 20 Shtator 2013 të dorëzuar nga BQK për afatizimin e mjeteve në 
shumën prej EUR 20 milion për periudhën gjashtëmujore (24 Shtator 2013 – 21 Mars 2014) me interes 
vjetor prej 0.12%. Pas maturitetit të depozitit më 21 Mars 2014, interesi i fituar nga ky afatizim do të jetë 
gjithsej EUR 11,866.67. 
 
 

 
Afatizimi i mjeteve në Bankat Komerciale të Kosovës 

Inicimi i procedurave për vendosjen e një pjese të fondeve në mirëbesim në bankat komerciale ka filluar që 
nga mbledhja e Bordit të Drejtorëve të mbajtur më datën 29 Prill 2010. Versioni i parë i termave të 
referencave ishte përgatitur në Maj të vitit 2010, ndërsa versioni i fundit ishte dorëzuar për shqyrtim dhe 
aprovim nga Bordi i Drejtorëve në mbledhjen e Qershorit të vitit 2010-së. Bordi në atë kohë nuk e ka 
aprovuar rezolutën e propozuar dhe as nuk e kishte shtyrë për në mbledhjet e ardhshme, por me 
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rekomandimin e Departamentit të Financave dhe Buxhetit çështja është kthyer sërish për diskutim në 
Bordin e Drejtorëve gjatë vitit 2013. Si pjesë të hulumtimit AKP ka mbajtur takime konsultuese dhe ka 
pranuar informata nga bankat komerciale për mundësinë e investimeve në depozita kohor të fondeve në 
mirëbesim në bankat komerciale.  
 
Në Gusht 2013 i është propozuar Bordit miratimi për investimin e një pjese të fondeve në mirëbesim dhe 
tarifës administrative në bankat komerciale të Kosovës. Bordi i Drejtorëve ka marrë vendim që jo më shumë 
se 10% e fondeve në mirëbesim të investohet në bankat komerciale në rastet kur bankat i plotësojnë 
kriteret financiare të aprovuara nga Bordi i Drejtorëve. 
 
Agjencia ka zbatuar procedurat përkatëse duke dorëzuar ftesat në të gjitha bankat komerciale, ka mbajtur 
raundin e parë të ofertave me bankat komerciale. Agjencia u ka mundësuar bankave që të ofertojnë për 
shumat 5 milion, 10 milion dhe 15 milion për periudhën 12 mujore. Raundi i parë i ofertimit ka përfunduar 
pa sukses pasi banka fituese është tërhequr nga oferta.  
 
Megjithatë, gjatë muajit Nëntor 2013, Bordi i AKP-së ka inkurajuar Menaxhmentin që të rishikohet sërish 
oferta njërës prej bankave komerciale të dorëzuar më datën 25 Shtator 2013 e cila ende e kishte ofertën 
valide. Pas rishqyrtimit të ofertave, është pranuar e Raiffeisen Bank. Oferta e pranuar është për shumën 
EUR 20 milion për afatizimin 12 muaj (16 Dhjetor 2013 – 16 Dhjetor 20014) me normë të interesit vjetor më 
0.45%. Interesi i fituar në Dhjetor të vitit 2014 do të jetë në gjithsej prej EUR 90,000.00 
 
 

 
Investimi i letrave në letra me vlerë të emetuara nga Qeveria e Kosovës (bonot e thesarit) 

Në mbledhjen e 31 Tetorit 2013, Bordi i Drejtorëve ka shqyrtuar propozimin e Departamentit të Financave 
dhe Buxhetit dhe Menaxhmentit për investimin përmes bankave komerciale në letra me vlerë të Qeverisë 
së Republikës së Kosovës. Bordi ka kërkuar që të mbahen takime më Ministrinë e Financave dhe Buxhetit 
dhe Bankën Qendrore të Kosovës në zgjidhjen dhe themelimin e procedurave që mundësojnë dhe AKP-në 
të jetë pjesëmarrëse në këtë treg.  
 
Janë dërguar letrat në Ministrinë e Financave dhe në Bankën Qendrore të Kosovës dhe priten që gjatë vitit 
2014 të shqyrtohet mundësia e investimit në letrat me vlerë dhe gatishmëria e Ministrisë së Financave për 
të pranuar këto investime.  

 

• Më 29 Tetor 2013 Agjencia ka nënshkruar memorandumin me Administratën Tatimore të Kosovës 
lidhur me barrët tatimore të Ndërmarrjeve Shoqërore. Veprimet pas nënshkrimit të marrëveshjes 
janë si më poshtë; 

Aktivitete tjera 

 është mbajtur takimi i parë i grupeve punuese për zbatimin e memorandumit; 
 Është mbajtur takimi i dytë me ATK-në dhe është diskutuar lista e detyrimeve të pranuara nga 

ATK-ja, që sipas analizave që ka bërë AKP-ja ka pësuar ndryshime.  
 Është përgaditur marrëveshja e transferimit të barrës tatimore nga regjistri kadastral në 

llogarinë bankare të fondeve në mirëbesim dhe është filluar me dy ndërmarrjet e para në Pejë. 

• Harmonizimin e pagave për periudhën Janar – Dhjetor 2013 me Ministrinë e Administratës Publike; 
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• Janë dorëzuar në Sekretariat dy memorandume për Bordin e Drejtorëve sa i përket këshillave për 
pagesën e tatimit në të ardhura personale për anëtarët e Bordit për pagesat e pranuara nga AKP; 

• Procesimi i faturave për telefoni mobile për periudhën Janar – Nëntor 2013 si dhe dërgimi me e-
mail tek personeli i Agjencisë që kanë tejkaluar shpenzimet për telefoni mobile. Inkasimi i 
tejkalimeve të buxhetit të shpenzime bëhet rregullisht. Detyrimet përkatëse do të ndalen nga 
pagatë e zyrtarëve në rast nuk i paguajnë detyrimet përkatëse të telefonisë mobile; 

• Gjatë periudhës raportuese Janar – Dhjetor 2013, AKP ka faturuar INA-në (për shfrytëzimin e 
depove të naftës në Bardhosh) në periudha mujore për periudhën nga 20 Shtator 2012 e deri më 20 
Dhjetor 2013 në shumën prej EUR 330,000.00 dhe të gjitha mjetet janë inkasuar. Për periudhën 
raportuese janë paguar tatimet në qira prej EUR 29,700 (përfshirë TM4 e paguar gjatë muajit Janar 
2014 në shumën prej EUR 7,920) në Administratën Tatimore të Kosovës. 
 
 
 

Pasuritë e Agjencisë të blera nga fondet e buxhetit dhe pasuritë e dhëna donacion janë mbajtur në 
përputhje me Udhëzimin Administrativ të Ministrisë së Financave. Detaje lidhur me pasuritë janë shpalosur 
në tabelat financiare dhe shënimet shpjeguese. 

Pasuritë 

 

 

• Zyra e Auditorit të Përgjithshëm ka dorëzuar raportin e auditorit për Pasqyrat financiare vjetore të 
vitit 2012 për buxhetin vjetor dhe për fondet në mirëbesim. ZAP-i ka dhënë opinion të kualifikuar 
lidhur me çështjen e pagesave për procesin e likuidimit. Agjencia ka paraqitur me shkrim ZAP-it 
argumentet dhe mospajtimet lidhur me këtë opinion. 

Auditimet 

• Zyra e Auditorit të Përgjithshëm ka filluar fazën e ndërmjetme të auditimit për vitin fiskal 2013 (për 
periudhën Janar – Shtator 2013). AKP i ka përmbushur të gjitha detyrimet ligjore, standardet dhe 
parimet etike sa i përket dhënies së shpjegimeve të duhura e orientuese dhe ofrimin e të gjitha 
dokumenteve të kërkuara nga auditorët. Është pranuar në Dhjetor 2013 Memorandumi i ZAP-it me 
këshillat e tyre; 

• Njësia e Auditimit të Brendshëm të AKP-së (NJAB) ka kryer auditimin e Departamentit të Financave 
dhe Buxhetit për periudhën Korrik 2011-Shtator 2012. Raporti Final është dorëzuar, përderisa është 
përpiluar Plani i Veprimit për zbatimin e rekomandimeve të NJAB-së; 

• Njësia e Auditimit të Brendshëm ka përfunduar auditimin në Departamentin e Financave dhe 
Buxhetit prej 1 Tetor 2012 e deri më 30 Shtator 2013. Raporti Final është dorëzuar, përderisa 
Departamenti i Financave dhe Buxhetit ka përpiluar Planin e Veprimit për zbatimin e 
rekomandimeve të NJAB-së. 
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Pagesat ndaj Ofruesit të Shërbimeve Profesionale për likuidimin e NSH-ve: 

Që nga Tetor i vitit 2012 kanë filluar pagesat ndaj “Deloitte” e cila e është kontraktuar për të ofruar 
shërbime profesionale si pjesë e Autoritetit të Likuidimit të Ndërmarrjeve Shoqërore. Janë dy lloje të 
pagesave: fikse (kuartale) dhe variabile sipas vendimeve të shqyrtuara të kreditorëve.  
 
 

Shuma totale e kostos fikse për pagesë ndaj “Deloitte” sipas kontratës nr. 239/11/068/211 është EUR 4.9 
milion. Kjo shumë do të paguhet nga secila NSh në likuidim sipas metodës fikse të përshkallëzuar e të 
aprovuar nga Komiteti Drejtues i Projektit për kontratën me OSHP-në për likuidimin e NSH-ve. 

Kostoja fikse: 

 
 
Gjithsej shuma e paguar e kostos fikse deri në datën raportuese është: 

Viti i 
pagesës 

Përshkrimi i pagesës Gjithsej shuma e 
paguar 

2012 Paguar EUR 982,407.20 pas dorëzimit të raportit fillestar dhe për 
kuartalin e parë Shtator – Dhjetor janë paguar 245,601.80 

 1,228,009.00  

2013 Gjatë përiudhës Janar – Dhjetor shumën janë paguar për pesë kuartale 
(secili nga 245,601.80). 

 1,228,009.00  

 
Gjithsej pagesat e realizuara deri në datën raportuese 

 2,456,018.00  

 
Fillmisht kostoja fikse paguhet nga llogaria e tarifës administrative së Agjencisë dhe më pastaj mjetet i 
kthehen tarifës administrative nga secila llogari e NSh-së në likuidim pas përcaktimit të numrit të kërkesave 
të kreditorëve dhe shumës së shitjeve për secilën ndërmarrje. Për të gjitha pagesat e realizuara nga llogaria 
e tarifës administrative, mjetet e kthyera në tarifën administrative nga llogaritë e NSh-ve në likuidim janë 
gjithsej EUR 279,250. 
 
 

Ofruesi i shërbimeve profesionale “Deloitte” e kontraktuar nga Agjencia ka shqyrtuar vlefshmërinë e 
kërkesave të kreditorëve dhe për të cilat deri në datën raportuese ka faturuar për 34,625 vendime 
(pranim/refuzim të kërkesave të kreditorëve) për të gjtha llojet e kërkesave të kreditorëve (sipas ligjit të 
AKP-së me nr. 04/L-034, neni 40). Shuma e paguar për shqyrtimin e këtyre kërkesave gjatë periudhën Janar 
– Dhjetor 2013 është gjithsej EUR 2,781,117 për 34,103 vendime të marra dhe atë : 

Kostoja variabile: 

 
Tabela e pagesave për kategoritë e ndryshme të shqyrtimit të kërkesave të kreditorëve ndaj “Deloitte” 

Sipas ligjit të AKP-së me nr. 04/L-034, neni 40 

Kategorit e kërkesave të kreditorëve Paragrafet e 
nenit 40 

Gjithsej numri i 
kërkesave të 

shqyruara 

Gjithsej shuma e 
paguar  

Kërkesa për pronësi të aseteve Neni 40.1.5 222 53,102.40 
Kërkesa për paga të pa paguara  Neni 40.1.6.1 20,878 1,653,537.60 
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Kërkesa për dëmshpërblim për ndërprerje të 
parakohshme të kontratës  

Neni 40.1.6.2 9,541 755,647.20 

Kërkesa të pasiguruara  Neni 40.1.7 3,183 252,093.60 
Kërkesa e pronarëve apo aksionarëve Neni 40.1.8 279 66,736.80 

 
Gjithsej 

 
34,103 

 
2,781,117.60 

 
 
Tabela e burimit të financimit për realizimin e pagesave ndaj “Deloitte”  
 
Shuma e paguar nga llogaritë individuale të Ndërmarrjeve Shoqërore në likuidim 

 2,776,280  

Shuma e paguar nga llogaria e tarifës administrative për shkak se ende nuk janë shitur 
asete e NSh-ve. Pas realizimit të shitjeve llogaria e tarifës do të kompenzohet  

 4,837.60  

 Gjithsej shuma e realizuar 
 2,781,117.60  

 
 
Shuma e paguar ndaj ofruesit të shërbimeve profesionale përshirë koston fikse dhe variabile deri në datën 
raportuese është gjithsej EUR 5,237,135 milion. 
 
Gjithsej shuma e obligime të pa paguara ndaj “Deloitte” për periudhën Janar – Dhjetor 2013 është EUR 
41,342.40 për 522 vendimeve. Shuma e sipërmendur nuk është realizuar për shkak se është pritur bartja e 
75% e shitjes përmes valëve të privatizimit për në llogari të likuidimit. Kjo shumë është paguar gjatë muajit 
Janar 2014. Gjithashtu vlen të përmendet se gjatë periudhës 2013 nuk ka pasur obligime të vonuara, 
obligime të cilat kalojnë afatin kohor 30 ditë dhe për të cilat i referohemi ligjeve dhe prakitave më të mira 
ndërkombëtare të pagesave.  
 
Sipas kontratës, së pari faturohet dhe paguhet vetëm 80% e shumës së kontraktuar dhe pjesa prej 20% 
paguhet pasi që të ketë kaluar afati kohor për ankesë në Dhomës e Posaçme të Gjykatën Supreme të 
Repubikës së Kosovës. Për ato ankesa të cilat janë dorëzuar kërkesa brenda afatit kohor, 20% paguhet pas 
përfundimit të shqyrtimit të kërkesës nga DhPGjSK. 
 

Detaje tjera lidhur me aktivitetet financiare të Agjencisë janë shpalosur në tabelat financiare dhe Shënimet 
Shpjeguese të Pasqyrave Financiare të Buxhetit Vjetor dhe në tabelat financiare dhe Shënimet Shpjeguese 
të Pasqyrave Financiare të Fondeve në Mirëbesim.  

Detaje tjera lidhur me aktivitetet financiare të Agjencisë 
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IX. DEPARTAMENTI LIGJOR 

 

Departamentit Ligjor ofron shërbime ligjore për aktivitetet e Agjencisë përfshirë privatizimin, likuidimin 
prokurimin dhe riorganizimit të NSh-ve. 

Departamenti është ndarë në njësi punuese të organizimit, ndarjes së punëve dhe përgjegjësive me qëllim 
të realizimit në menyrë efikase dhe efektive në tërësi të objektivave dhe përgjegjësive të Departamentit 
Ligjor dhe të cilat janë në përputhje me ligjet dhe rregulloret e përgjithshme të AKP-së. 

Në vijim janë sqaruar aktivitetet bazuar në sipas njësive në Departamentin Ligjor: 
1. Njësia për Përfaqësime në Gjykatë (NjPGj).; 
2. Njësia për Opinione Ligjore(NjOL); 
3. Njësia për Regjistrimin e Ankesave (NjRA);  
4. Sekretariati i KSHALP-së për shqyrtimin e ankesave për 20%; dhe 
5. Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave të Listave të Punëtorëve (KShALP).  
 
 

Duhet theksuar se, Departamenti Ligjor shërben si departament ombrellë për Komisionin Shqyrtues për 
Ankesat e Listave të Punëtorëve (KShALP), megjithëse ky komision vepron në mënyrë autonome dhe i 
raporton vetëm Bordit të Drejtorëve të Agjencisë. 
 
 
1. Njësia për Përfaqësime në Gjykatë (NjPGj) 

Numri i përgjithshëm i lëndëve të pranuara është gjithsej 550. Në vazhdim paraqitet raporti gjithëpërfshirës 
për lëndët dhe veprimeve procedurale. 

• Veprimet procedurale të ndërmarra në lëndë:   
- Përgjigje në urdhër 114; 
- Pjesëmarrje në seancë gjyqësore 73 ; 
-  Ankesa 14; 
- Mbrojtje në pad 490; 
- Përgjigje në ankesë 58; 
- Përgjigje në urdhër paraprak 73; 
- Përgjigje në përgjigje 124;  
- Parashtresa 81;  
- Kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë 2 ; dhe 
- Kërkesë për shqyrtimin e ligjshmërisë dhe kushtetutshmërisë 1 
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• Veprimet procedurale të ndërmarra në lëndë me listat e punëtorëve:   
  

Numri i përgjithshëm i lëndëve të pranuara është gjithsej 1,240. Në vazhdim paraqitet raporti 
gjithëpërfshirës për lëndët dhe veprimeve procedural: 

- Përgjigje në urdhër 96; 
- Pjesëmarrje në seancë gjyqësore 7; 
- Ankesa 10; 
- Aktgjykim 73; 
- Përgjigje në ankesë 918 (1072 ankues) 
- Parashtresa 7; 
- Aktvendim 35; dhe 
- Pjesëmarrje në Seanca: 7 në Podgoricë. 

 
 
2. Njësia për Opinione Ligjore(NjOL) 

Përgjatë periudhës raportuese Janar 2013 -Dhjetor 2013, kjo njësi ka ofruar opinione ligjore për 52 Kërkesa 
për Veprim dhe kërkesa tjera të njësive dhe departamenteve brenda Agjencisë.  

Njëkohësisht sipas nevojave dhe kërkesave, kjo Njësi në mënyrë aktive ka marrë pjesë në draftimin e 
përgjigjeve të ndryshme në letra dhe kërkesa të ndryshme të institucioneve publike dhe personave fizik apo 
juridik, në analizimin e ndryshimin e rregullativës së brendshme juridike të Agjencisë, në shqyrtimin juridik 
të kontratave të ndryshme dhe akteve tjera juridike. Numri i përgjithshëm i këtyre veprimeve juridike është 
41 veprime të tilla juridike.  

Përveç përformancës në përmbushjen e rregullt të detyrave të përcaktuara me vendin e punës zyrtarët e 
NJOL kanë qenë të angazhuar edhe në një varg të Komisioneve brenda Agjencisë dhe Grupeve Punuese të 
kohëpaskohshme.  

Zyrtarët e NjOL-it janë anëtarë të këtyre komisioneve: 
1. Komisioni për Komasacion; 
2. Komisioni Vlerësues për Regjistrimin e Ofertuesve të Kualifikuar; 
3. Komisioni për Shqyrtimin e Kërkesave për Përcaktimin e Statusit të Ndërmarrjeve (KPS); dhe 
4. Komisioni për monitorim të “MIM Goleshit” 

Kjo Njësi sipas nevojës dhe kërkesave ka realizuar takime zyrtare në vazhdimësi me institucione të 
ndryshme publike dhe gjyqësore.  

Nga Zyrtari kompetent i angazhuar me shqyrtimin e KPS-ve në bashkëpunim me Drejtorin e DL janë 
shqyrtuar 19 KPS dhe të cilët janë aprovuar dhe 12 KPS janë paraqitur në Bordin e Drejtorëve për aprovim 
final, për të cilët ka qenë e domosdoshme që të publikohen dhe të njoftohen të gjithë kreditoret te njohur. 
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3. Njësia për Regjistrimin e Ankesave (NjRA) 

Njësia për Regjistrimin e Ankesave për periudhën Janar-Dhjetor ka regjistruar dhe proceduar mbi 3.034 
kërkesa/lëndë të reja dhe 1,985 dokumente/parashtresa shtesë lidhur me lëndët e regjistruara më herët: 
pra të dhënat në total janë pranuar dhe proceduar, gjithsej prej 5.019 parashtresa.  

Përpos regjistrimit dhe procedimit të lëndëve, në këtë njësi janë kryer dhe aktivitete në vazhdim: 

- Janë pranuar mbi 168 Njoftime të palëve sipas nenit 29 dhe 30 të Ligjit të AKP-së, mbi qëllimin e 
tyre për inicim te procedurave gjyqësore kundër AKP-së dhe NSH-ve të ndryshme; 

- 16,042 kërkesa lidhur me likuidimin ose ndaj NSH-ve në likuidim; 
- 20,714 kopje fizike të lëndëve të ndryshme janë radhitur sipas regjistrimit në sistem: 
- 1,250 Dërgesa me postë dhe 1.257 dërgesa janë dorëzuar në person direkt:; 
- 3,836 Informata palëve dhe aktivitete të tjera në ndihmë të njësive dhe departamenteve të 

Agjencisë; 
- Gjithsejtë 13,593 kërkesa janë dorëzuar nga NJA tek AL. Kërkesa të cilat kanë të bëjnë me 160 NSH 

në likuidim, të ndara në 3 grupe. Grupi i parë me 4 nëngrupe , Grupi i dytë me 6 nëngrupe dhe grupi 
i tretë me 5 nëngrupe) janë përgatitur dhe dorëzuar nga NJA tek Autoritetet e Likuidimit deri në 
fund Dhjetorit 2013, si në vijim : 

- Grupi i parë 6,706 kërkesa; 
- Grupi i dytë 4,509; dhe 
- Grupi i tretë 2,378 

 
 
Bashkangjitur gjeni tabelën e kërkesave të reja të regjistruara në bazën e të dhënave të Njësisë për ankesa. 
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4. Sekretariati i KSHALP-së: Për shqyrtimin e ankesave për 20% 

Sekretariati i KSHALP-së është i përbërë nga Koordinatorja, Zyrtarët ligjorë dhe administrativë. Krahas 
veprimtarisë së përditshme, Sekretariati i KSHALP-së bënë shqyrtimin e Ankesave ndaj Listës Fillestare te 
ndërmarrjeve Shoqërore të shpallura nga Departamenti i Likuidimit, mbas periudhës se shqyrtimit te 
ankesave ndaj Listës Finale dhe aprovimin nga ana e Bordit të AKP-së. 
 
KSHALP-ja merr Aktvendim për pranim dhe refuzim të ankesave. Ky Aktvendim përcillet nga Sekretariati i 
KSHALP-së tek Njësia e Listave të Punëtorëve në Departamentin e Likuidimit për përgatitjen dhe shpalljen e 
Listës Finale të Ndërmarrjes Shoqërore. 
 
Gjatë periudhës raportuese, Zyrtaret e Sekretariati të KSHALP-së kanë bërë shqyrtimin për përfshirje apo 
mospërfshirje të ankuesve në Listat Përfundimtare për 20 NSH. 
Varësisht nga kapaciteti i publikimit të Listave Fillestare nga Departamenti i Likuidimit, për këtë periudhë 
raportuese KSHALP ka rishqyrtuar 1749 ankesa për 20 NSH.  

Sekretariati i KSHALP ka përgatitur draft vendime për refuzimin e ankesave për 15 NSH. Po ashtu gjatë kësaj 
periudhe janë mbajtur edhe seanca dëgjimore me menagjmentin e Ndërmarrjeve Shoqërore me arsyetim 
rreth funksionimit të ndërmarrjeve para privatizimit dhe rreth përgatitjes se Listave Fillestare për 17 
Ndërmarrje te shqyrtuara në këtë periudhë ndërsa për 3 Ndërmarrjet të tjera nuk ka pasur fare ankesa në 
KSHLP. 
 
Në zyrën Adminstrative të Sekretariatit të KSHALP-se është bërë skanimi 1749 i ankesave për 20 ndërmarrje 
të shqyrtuara gjatë kësaj periudhe raportuese. 

Punë shtesë e Sekretariatit të KSHALP-se gjatë kësaj periudhe: 

- Angazhimet e Kryesueses me punë shtesë rreth SDR-ve të cilat janë në shqyrtim te Komisioni 
për KPS (SDR); 

- Përgatitja e të dhënave (llogaritja e stazhit te punës )për ankuesit (370 ankues) të aprovuar me 
Aktgjykimin e DHPGJS të Kosovës për NSH”Ramiz Sadiku” në Prishtinë, sipas marrëveshjes me 
Udhëheqësin e Njësisë së Punëtorëve në Departamentin e Likuidimit; 

-  Regjistrimi i kërkesave 656 për zyrën e Komisionit të Banesave; 
-  Dorëzimi i Librave të protokollit te Njësia e Arkivës të AKP-së; 
-  Dorëzimi i vulave të KSHALP-së tek Zyra e Administratës së AKP-së; 
-  Kompletimi i dokumentacionit për përgatitjen e bazës së shënimeve për KSHALP;  
- Dy zyrtarë të njësisë së KSHALP-së janë angazhuar me punë shtesë tek Njësia e Regjistrimit të 

Ankesave në AKP për të përfunduar verifikimin, kontrollimin dhe fajllimin e kërkesave të 17 
ndërmarrjeve, te cilat kërkesa janë dorëzuar tek Autoriteti i Likuidimit. Gjithashtu është bërë 
edhe regjistrimi i kërkesave të ndryshme në bazën e shënimeve te Njësia e Ankesave ne 
periudhe angazhimi për 5 muaj; 

-  Regjistrimi i ankesave të reja për Njësinë e Regjistrimit të Ankesave ne AKP;  
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5.  Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave të Listave të Punëtorëve (KShALP) 

Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave të Listave të punëtorëve (KSHALP) është themeluar me Vendimin e 
Bordit të Drejtorëve të Agjencisë në Muajin Shtator 2011, në përputhje me nenin 10,pika 10.4 të Politikave 
Operuese, dhe është organ i pavarur, i brendshëm për shqyrtim administrativë, ndërsa kryesuesi dhe 2 
anëtarët tjerë, njëri përfaqësues jo shqiptar është emëruar me vendimin e Bordit të Agjencisë. 

KSHALP asistohet nga Sekretariati e cila është njësi e veçantë e Departamentit Ligjor dhe është i përbërë 
nga Koordinatori, Zyrtarët ligjor dhe administrativë të cilët janë përgjegjës për mbështetjet të KSHALP-së në 
ofrimin e asistencës së nevojshme në bashkëpunim dhe sipas udhëzimeve të Kryesuesit të KSHALP-së. 

Varësisht kapacitetit të publikimit të listave fillestare nga Departamenti i Likuidimit, për këtë periudhë 
raportuese, KSHALP ka rishqyrtuar dhe vendosur lidhur me 1749 ankesa për 20 ndërmarrje shoqërore si 
dhe janë mbajtur seanca dëgjimore me Menagjment të NSH-ve dhe sipas vlerësimit të KSHALP-së edhe me 
ankuesit-punëtorët e NSH-ve.  

Po ashtu KSHALP-ja, gjatë kësaj periudhe ka rishqyrtuar propozim Vendimet për refuzimin e ankesave për 
15 NSH. 
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X. DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS 

Me qëllim të ofrimit te kushteve sa më të mira infrastrukturore për të mundësuar arritjen e objektivave të 
Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Departamenti i Administratës ka ndërmarrë hapat e nevojshëm e që janë 
të rëndësishëm dhe për të cilat ka realizuar një punë voluminoze.  

Në kuadër të Departamentit të Administratës bëjnë pjesë këto njësi/zyra dhe ato janë si më poshtë: 

1. Njësia e Shërbimeve të Përgjithshme; 
2. Njësia e Burimeve Njerëzore; 
3. Njësia e Arkivit; 
4. Njësia e Përkthimeve; 
5. Njësia e Teknologjisë Informative; dhe  
6. Zyra e Protokollit dhe ajo e Transportit 

 
Më poshtë do paraqesim aktivitetet kryesore për këtë periudhë të raportimit. 
 

Gjatë kësaj periudhe nga Njësia e Përkthimeve janë përkthyer 1,968 dokumente me gjithsej 10,474 faqe 
dhe asistimi në shumë përkthime të drejtpërdrejta, si në takime të ndryshme me palë të interesuara, në 
mbledhjet e Bordit si dhe në ditët e shitjeve. 

Njësia e Përkthimeve 

 

Që nga futja në funksion e Zyrës së Protokollit, janë regjistruar këto punë:  

Njësia e Protokolit 

1. Janë pranuar si dokumente hyrëse në këtë zyrë 4,621 shkresa; 
2. Shkresa dalëse janë regjistruar 3,368;  
3. Të regjistruara në sistem hyrje/dalje dhe të skanuara janë 7,989; 
4. Numri i pranimeve me postë 8,135; 
5. Numri i dërgimeve me postë 7,335; 
6. Numri i dërgimeve me Libër Personal brenda AKP-së 5,499; 
7. Numri i dërgimeve me Libër jashtë AKP-së 101; 
8. Dërgimi nga “Deloitte” në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës 105; 
 
 

1. Instalimi i databazës për përgatije të zyrës protokollare; 

Njësia e Teknologjisë Informative 

1. Pajisjet nga donacioni që janë në gjendje të rregullta janë kontrolluar për t’u evidentuar. 
2. Instalimi i disa pajisjeve për server nga malli i donacionit; 
3. Certifikata elektronike e e-mail serverëve është kontraktuar nga AKP-ja dhe instaluar me validitet 

deri ne vitin 2016; 
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4. Ka përfunduar procedura për servisimin e Pajisjeve të TI-së ,fotokopjeve, dhe marrjes me qira të 
fotokopjeve; 

5. Është siguruar transmetimi “online” i ceremonisë së hapjeve të ofertave për shitjet e organizuara 
në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve, Sallë të Kuqe. Çdo gjë ka shkuar sipas planit; 

6. Është në përfundim plani për furnizim të pajisjeve të TI-së; 
7. Janë konfiguruar fotokopjet me cilësi të skanerit (me funksionalitet të njëjtë me “digital sender”) ne 

të gjitha zyrat regjionale; 
8. “Upgrade” i kompjuterëve në sistemin Office2007 në të gjithë kompjuterët; 
9. Inicimi i procedurës për furnizim me pajisje të TI-së – pajisje me vlerë kapitale; 
10. Është analizuar gjendja e softuerit të protokollimit të dokumenteve (që është instaluar qysh në 

janar) dhe konsultuar për ndryshimet që duhet përgatitur për të filluar puna e zyrës së protokollit; 
11. Është plotësuar softueri për nevojat e zyrës protokollare. Kontraktori i shërbimeve ka realizuar 

trajnimin bazik për zyrën protokollare; 
12. Inicimi i procedurës për furnizim me pajisje të TI-së; 
13. Vazhdimi dhe zgjerimit të rrjetës për të minimizuar problemet me IP adresa; 
14. Implementimi i plotë i rangut të ri të IP adresave me te cilën është eliminuar rreziku i mungesës së 

tyre dhe humbjes së rrjetit te përdoruesit; 
15. Implementimi i “FIBER” koneksionit që do të përmirësojë lidhjet me regjione; 
16. Identifikimi i pajisjeve të IT-së që nuk janë të përdorshme dhe transferimi i tyre në stok; 
17. Instalimi i serverit të ri; 
18. Fillimi i përgatitjeve për implementimin e Recovery Center për qëllime të mbrojtjes së sistemit 

(pjese e Planit për Rimëkëmbje në rast fatkeqësie) ndërlidhur me pajisjet e reja për serverë; 
19. Është përfunduar procesi i instalimit fillestar të pajisjeve për “disaster recovery system” 
20. Është vendosur një fotokopje e re për të funksionalizuar procesin e skenimit te 11,000 lendeve për 

zyrën e Trepçës dhe me qëllim të përshpejtimit të procesit; 
21. Është riinstaluar Serveri në Pejë i cili që sa kohë ka pasur problem me hapësirë në server; 

 
 

1. Është bërë azhurnimi dhe konfirmimi si dhe janë dërguar për ekzekutim në baza mujore Listat e 
Pagave (Payrollit) për 12 muajt e vitit 2013; 

Njësia e Burimeve Njerëzore 

2. Është finalizuar Procesi i Rekrutimit dhe Selektimit për 14 (katërmbëdhjetë) pozita të lira; 
3. Në zhvillim e sipër Procesi i Rekrutimit dhe selektimit për 2 (dy) pozita; 
4. Kanë dhënë dorëheqje 15 (pesëmbëdhjetë) punonjës; 
5. Është aprovuar nga Bordi i Drejtorëve “Rregullorja për Zhvillimin e Punonjësve dhe Ngritje të 

Kapaciteteve” e përpiluar nga NJBNJ; 
6. Për shkak të ndryshimit të rrethanave aktuale dhe zhvillimeve të brendshme në Agjenci sa i përket 

lëvizjeve/ transfereve të stafit, është rishqyrtuar dhe modifikuar Plani i Trajnimeve të Agjencisë për 
pjesën e dytë të vitit kalendarik 2013 dhe i njëjti do të dorëzohet për aprovim te DM; 

7. Është koordinuar pjesëmarrja në Trajnimet e mëposhtme: 
- Trajnim gjashtë (6) ditorë “Trajnimi hyrës për BE” (të sponsorizuar nga IKAP) për 2 zyrtarë 

të AKP-së; 
- Trajnim “Programi i Qeverisjes Korporative për 6 zyrtarë të Agjencisë. Trajnimi i ofruar nga 

RTC në partneritet me International Finance Corporation (IFC) përmban 4 module dhe do të 
organizohet në 8 seanca; 
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- Trajnimi dy (2) ditorë në fushën “Administratë dhe Legjislacion” në temën “Etika dhe 
Antikorrupcioni në administratë publike” (të sponsorizuar nga IKAP) për 1 zyrtarë të AKP-
së; 

- Trajnimi katër (4) ditor: “Trajnimi profesional për Arkivat” të ofruar dhe sponsorizuar nga 
IKAP; 

- Trajnim dymbëdhjetë (12) ditorë “Motion graphics/ Adobe after effect”, i ofruar nga 
INNOVATION CENTRE KOSOVO (ICK) për 1 zyrtarë të AKP-së; 

- Program Certifikues për Menaxhment i ofruar nga Oda Ekonomike e Kosovës (OEK) dhe ËIFI 
Austria, për 3 zyrtarë të AKP-së; 

- Programin për Licencim të Vlerësuesve të Pronave të paluajtshme të 3 punonjësve të 
Agjencisë, program ky i organizuar nga Sekretaria e Bordit Mbikëqyrës për Licencimin e 
Vlerësuesve për Pronat e Paluajtshme në bashkëpunim m e Odën Ekonomike të Kosovës; 

- Programin Trajnues CEED MARKETING & SALES për 11 zyrtarë të Agjencisë; 
- Seminarin për Përgatitje të Provimit të Jurispondencës për 1 zyrtar të Agjencisë; 
- Programin licencues PMP të ofruar nga AUK-TDI të zyrtarëve të nivelit drejtues të 

Agjencisë; 
8. Në përkrahje të programit ” Trajnim dhe Praktikë për Studentët e dalluar të UP-së ” i cili është një 

bashkëpunimi i USAID/KPEK dhe AFAS, është aranzhuar fillimi i praktikës për studentë të këtij 
programi në të gjitha zyrat rajonale dhe departamentet e AKP-së; 

9. Është menaxhuar procesi i Vlerësimit të Performancës për vitin 2012, Planet individuale të punës si 
dhe Planet Individuale të Zhvillimit për vitin 2013 të punonjësve (përpilimi i Udhëzuesit Intern të 
Agjencisë mbi Menaxhimin e Performancës, modifikimi i formularëve relevant, informimi/ këshillimi 
dhe pajisja e punonjësve me të njëjtat, kolektimi, selektimi, popullimi i bazës së të dhënave, 
kalkulimi i mesatares në baza individuale si dhe përgatitja e raportit vjetor; 

10. Është përgatitur materiali prezantues mbi Rregulloren e re Nr. 19/2012 Për Vlerësimin e 
Rezultateve në Punë të Nëpunësve Civil, i cili planifikohet gjatë këtij viti kalendarik të prezantohet 
tek punonjësit e Agjencisë përfshirë këtu edhe stafin menaxherial të Agjencisë; 

11. Janë kryer të gjitha përgatitjet (modifikimi dhe adaptimi i formularëve) për fillimin e implementimit 
në vitin kalendarik 2013 të Rregullores së re Nr. 19/2012 Për Vlerësimin e Rezultateve në Punë të 
Nëpunësve Civil; 

12. Në muajin qershor ka filluar së aplikuari softueri për menaxhimin e Burimeve Njerëzore 
(implementimi sipas moduleve, aftësimi/ trajnimi i zyrtareve të BNJ, popullimi i bazës së të 
dhënave, testimet, etj); 

13. Komisioni Disiplinor ka mbajtur seancat dhe ka shqyrtuar 2 (dy) lëndë, si dhe është marrë vendimet 
përkatëse; 

14. Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave ka shqyrtuar gjithsejtë 8 (pesë) ankesa që i janë 
adresuar; 

15. Është dërguar në Këshillin Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, Pyetësori për Respektimin e 
Ligjit të LSHCK për vitin2013 nga AKP; 

16. Komisioni për shqyrtimin e pagës së nëpunësve ka shqyrtuar 2 (dy) raste; 
17. Komisioni për azhurnimin e rregullores së personelit ka përfunduar punën dhe ka dërguar për Draft 

Rregulloren për komente te menaxhmenti; 
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18. Komisioni për hartimin e rregullores për pagat e nëpunësve civil ka përfunduar punën dhe ka 
dërguar për Draft Rregulloren për komente te menaxhmenti; 

19. Me kërkesë të MAP/ DASHC, janë shqyrtuar dhe komentuar nga NJBNJ: 
- Rregullorja për rekrutim; 
- Projektligjit për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 03/L-149 Shërbimin Civil të Republikës së 

Kosovës; 
 

1. Regjistrimi i dokumentacionit të AKM-së dhe AKP-së në softuerin e Arkivit; 

Njësia e Arkivit 

2. Dokumentacioni i skanuar, regjistruar dhe arkivuar 185 regjistratorë te Departamenteve të 
ndryshme të AKP-së; 

3. Kutitë me oferta të Privatizimit dhe Likuidimit, te skanuara, regjistruara dhe arkivuara, gjithsej 370 
kuti; 

4. Dokumentacioni i parakualifikimit, 25 regjistratorë të skanuar, regjistruar dhe arkivuar; 
5. Kontratat e privatizimit te skanuara, regjistruara dhe arkivuara, gjithsejtë 130 kontrata si dhe të 

valëve 16,17,18,19;, si dhe skanimi dhe arkivimi i dokumentacionit parakualifikues të shitjes me 
likuidim 21 dhe 22 nga Dep. i Shitjes, Njësia e Marketingut; 

6. Kërkesat për dokumentacion, gjithsejtë 120 kërkesa; 
7. Libra të protokollit të arkivuar, 14 libra, dhe 14 Libra të Postës; 
8. 1 CD e arkivuar, Pasqyrat Financiare Janar-Dhjetor 2012, Departamenti i Buxhetit dhe Financave; 
9. Dokumentacioni i azhurnuar, Njësia e Marketingut, gjithsejte 54 HQ. 
10. Përgatitja e Rregullores së Hyrje-Daljes në ndërtesën e AKP-së ( kërkesë nga Agjencia Shtetërore 

për Mbrojtjen e të Dhënave Personale) 

 

1. Janë protokolluar 911 fatura nga të gjitha Departamentet dhe njësitë e AKP-së, dhe janë dorëzuar 
në Departamentin e Financave për pagesë, po ashtu kemi mbuluar 1,016 kërkesa për furnizim me 
material administrativ dhe higjienik, si dhe riparimet e shumta të imta në objektet e AKP-së; 

Njësia e Shërbimeve të Përgjithshme 

2. Gjatë periudhës Janar-Korrik 2013 janë pranuar në recepcion 4,439 dokumente të cilat janë 
protokolluar dhe skanuar, po ashtu janë protokolluar dhe skanuar 392 dokumente të cilat kanë 
qenë dalje nga AKP; 

3. Në mënyrë që të kemi material administrativ të nevojshëm për punën e përditshme, kemi iniciuar 
procedurën për furnizim me material administrativ, është nënshkruar dhe furnizohemi në bazë të 
daljeve te stafi nga depo qendrore nga Shkurt 2013; 

4. Kemi iniciuar deklaratën e nevojave për rregullimin e zyrës së pritjes për Anëtarët e Bordit të AKP-
së, e njëjta është rregulluar sipas kërkesës Mars 2013; 

5. Kemi iniciuar deklaratën e nevojave për furnizim me pajisje për zyrë, me të cilat po ashtu jemi 
furnizuar dhe kemi bërë shpërndarjen sipas nevojave të stafit Prill, Maj 2013; 
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6. Kemi iniciuar deklaratën e nevojave për furnizim me pajisje elektrike dhe sanitare për nevoja të 
AKP-së, me të cilat jemi furnizuar sipas kërkesës Maj 2013; 

7. Kemi bërë organizimin administrativ për takimin e mbledhjes ekzekutive dy ditore të AKP-së Maj 
2013; 

8. Kemi iniciuar deklaratën e nevojave dhe është nënshkruar kontrata për ofrimin e pajisjeve për 
zerim dhe përkthim simultan Gusht 2013; 

9. Kemi iniciuar deklaratën për furnizimin me pajisje për rregullimin e zyrës së pritjes për palë dhe për 
gazetarë Gusht 2013; 

10. Kemi iniciuar deklaratën për furnizimin me naftë për ngrohje qendrore dhe gjeneratorë për nevoja 
të AKP-së, presim nënshkrimin e Kontratës nga Departamenti i Prokurimit Gusht 2013; 

11. Kemi iniciuar deklaratën e nevojave për servisimin dhe mirëmbajtjen e ngrohjeve qendrore dhe 
gjeneratorëve në zyrat e AKP-së Shtator 2013; 

12. Kemi monitoruar ndërtimin e dy zyrave kontejner për ofruesin e shërbimeve duke u bazuar në 
kërkesës se Menaxhmentit; 

13. Gjatë kësaj periudhe kemi bërë të gjitha riparimet e kërkuara si në Zyrën qendrore po ashtu edhe 
në Zyrat Rajonale të AKP-së që në total janë 162 riparime; 

14. Në mënyrë që të kemi mirëmbajtje dhe servisim të rregullt të veturave kemi iniciuar deklaratën për 
mirëmbajtje të automjeteve zyrtare të AKP-së; 

15. Kemi iniciuar deklaratën për furnizim me karburante për veturat zyrtare të AP-së, për një periudhë 
një vjeçare; 

16. Kemi iniciuar deklaratën për furnizim me radiatorë, është nënshkruar kontrata dhe jemi furnizuar, 
po ashtu edhe kemi filluar shpërndarjen sipas nevojës; 

17. Kemi iniciuar deklaratën dhe është nënshkruar nga Prokurimi kontratat për larjen e veturave 
zyrtare të AKP-së; 

18. Kemi bërë vendosjen e burnerit të ri të ngrohjes qendrore në zyrën qendrore të AKP-së në mënyrë 
që të mos shfaqen problemet që kemi hasur në vitet e kaluara; 

19. Gjatë kësaj periudhe kemi bërë mbushjen me naftë e të gjithë rezervuarëve dhe kemi aktivizuar 
ngrohjet qendrore nëpër zyrat e AKP-së, po ashtu kemi bërë edhe mbushjen e rezervuarëve të 
gjeneratorëve me naftë; 

20. Gjithashtu janë bërë kërkesat për zotim të të gjitha mjeteve për mallra dhe shërbime në afatin e 
paraparë dhe janë paguar faturat për vitin 2013;  

 
Sa i përket Njësisë së Transporit, janë përmbushur të gjitha kërkesat e stafit që janë drejtuar në sektorin 
e transportit. 

 

 

 

 



Agjencia Kosovare e Privatizimit 
Raport i aktiviteteve për periudhën Janar – Dhjetor 2013 

Ky raport dorëzohet si shtojcë e pasqyrave financiare për periudhën raportuese faqe 56 nga 60 

 

XI. DEPARTAMENTI I PROKURIMIT 

Gjatë periudhës raportuese Janar – Dhjetor 2013 janë nënshkruar kontratat e mëposhtme:  

1. Regjistrimi ,sigurimi dhe sigurimi Casco i automjeteve; 
2. Furnizim me material higjenik; 
3. Furnizim me material administrativ; 
4. Lidhja e kontratës për objektin me qira ne Leposaviq; 
5. Shërbime të jashtme të përfaqësimit në DHPGJS; 
6. Mirëmbajtja e databazës se Njësisë për Ankesa te Departamentit Ligjor; 
7. Emetimi i TV Reklamave; 
8. Lidhja e kontratës me gazetën serbe dhe malazeze; 
9. Certifikata për Serverë SSL (Secure Socket Layer) për 3 vite; 
10. Furnizim me trëndafila për festen e 8 Marsit; 
11. Furnizim me pajisje dhe renovimi i zyrës; 
12. Prerja e grilave dhe vendosja e laurës ne hyrje te AKP-së; 
13. Pjesëmarrja ne panairin Citizens Information Fair – Prishtinë; 
14. Furnizimi me pajisje sanitare,elektrike dhe të punës; 
15. Servisimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve te TI-se, fotokopjeve dhe marrja shtese e fotokopjeve me qira 
16. Furnizim me pajisje për zyrë; 
17. Blerja e rekuizitave për anëtaret e ekipit te futbollit qe përfaqësojnë AKP-ne ne Federatën Sportive 

te Punëtoreve te Kosovës; 
18. Lidhja e kontratës me Gazetën Ndërkombëtare " The Economist"; 
19. Lidhja e kontratës me zyrën satelitore ne Shtërpcë; 
20. Furnizim me tonerë; 
21. Xhirimi dhe emetimi i drejtpërdrejt i Ceremonisë se Dorëzimit dhe pranimit të ofertave; 
22. Shërbimet e shpejta postare; 
23. Mirëmbajtja e Air Kondicionerëve dhe furnizimi me Air Kondicioner; 
24. Furnizim me Pajisjet e TI-së; 
25. Vlerësimi i investimeve te bëra “Neë Co"; 
26. Rezervimi i hapësirës për Uebfaqen, emri për faqen e AKP-se, emri për faqen e AKM-se, Arkiva, 

mirëmbajtja dhe përkrahja teknike; 
27. Furnizim shtese me tonerë, vlera 10 % e kontratës bazë; 
28. Aneks kontrata 10% e kontratës baze Lidhja e kontratës me te gjitha gazetat ditore të Kosovës;  
29. Servisimi dhe mirëmbajtja e Gjeneratorëve dhe Ngrohjeve Qendrore; 
30. Prodhimi dhe shtypja e biznes kartelave; 
31. Vazhdimi i kontratës për objektin me qira për Zyrën Graçanicë; 
32. Furnizim me shtypin ditor; 
33. Mjetet për zerim dhe përkthim simulant; 
34. Pajisje te zyrës për nevoja te Zyrës për marrëdhënie me publikun; 
35. Furnizim me radiator elektrik; 
36. Kontrate me revistën IP Magazina; 
37. Publikimi i reklamave/njoftimeve në portale; 
38. Larja e Veturave Zyrtare të AKP-së; 
39. Lidhja e kontratës me gazetat ditore te Kosovës; 
40. Shërbimet e Internetit dhe rrjetit të Teknologjisë Informative; 
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41. Lidhja e kontratës për hapësirën e zyrës për nevojat e AKP-se ZR-Mitrovice,Prizren, Peje, Gjilan, 
Prishtinë; 

42. Kontrate me KAEF-Pjesëmarrja ne mbrëmjen GALA; 
43. Furnizim me nafte për ngrohje dhe gjeneratorë; 
44. Furnizim me pajisje të TI-së – pajisje multi-funksionale ;  
45. Furnizim me rroba pune për stafin teknik të AKP-së; 
46. Aneks marrëveshje mbi kryerjen e shërbimeve universale postare – Posta e Kosoves; 
47. Aneksi i marrëveshjes se përgjithshme për ofrimin e shërbimeve telekomunikuese- Marrëveshje 

Korporatave e VALA-s; 
48. Editoriali dhe reklamimi ne revistën Ekonomia; 
49. 10% i kontratës për shërbimin e Rrjetit dhe te Internetit (për 1muaj); 
50. Furnizim me karburante për vetura të AKP-së. 
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XII. NJËSIA E AUDITIMIT TË BRENDSHËM 

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NJAB) me sukses ka arritur që të përmbushë planin e vet të punës për 
periudhën Janar-Dhjetor 2013, duke i ofruar menaxhmentit të lartë rekomandime konkrete.  

Në vazhdimësi paraqiten aktivitetet e NJAB-së gjatë kësaj periudhe:  

1. Auditimi i Njësisë së Burimeve Njerëzore: Ky auditim është zhvilluar përgjatë periudhës Janar-Mars 
2013. Objektivat kryesore të këtij auditimi janë bazuar në vlerësimin e rrezikut, të cilat janë të 
ndërlidhura me procesin e rekrutimit të personelit, procedurat e vlerësimit të punëtorëve, 
mirëmbajtja e dosjeve të personelit, puna e Komisionit Disiplinor dhe Komisionit për Zgjidhjen e 
Kontesteve dhe Ankesave, etj. Bazuar në të gjeturat e auditimit dhe konkluzionet e dhëna, ky 
auditim ka rezultuar me 22 rekomandime përkatëse.  
 

2. Auditimi i Divizionit të Shitjes: Objektivat kryesore të këtij auditimi janë bazuar kryesisht në 
vlerësimin e rrezikut, të cilat janë të ndërlidhura me Divizionin e Shitjes, përkatësisht të njësisë së 
Administrimit Direkt dhe Njësisë së Kontrollit dhe Mbikëqyrjes. Auditimi në fjalë kishte rezultuar 
disa të gjetura, për të cilat ekipi i auditimit ka dalë me rekomandimet përkatëse. Numri i 
rekomandimeve të dhëna në këtë auditim ishte gjithsej 10 rekomandime, ndërsa procesi i 
përcjelljes së implementimit të tyre do të vazhdojë edhe gjatë vitit 2014.  

 
3. Auditimi i Departamentit të Koordinimit Rajonal (Zyra Rajonale e Prishtinës): ky auditim është 

finalizuar në muajin Gusht. Objektivat kryesore të këtij auditimi janë bazuar në vlerësimin e 
rrezikut, të cilat janë të ndërlidhura me procesin e dhënies së objekteve (lokaleve) me qira në ZRP, 
implementimin efektiv të vendimeve të Bordit dhe Menaxhmentit nga ana e Departamentit të 
Koordinimit Rajonal gjegjësisht Zyra Rajonale e Prishtinës si dhe aktivitetet tjera të ndërmarra nga 
kjo zyre. Rezultatet e dala nga ky auditim, konsistojnë në 11 rekomandime përkatëse, të cilat janë 
pranuar pothuajse në tërësi nga ana e menaxhmentit. Përcjellja e implementimit të këtyre 
rekomandimeve është bërë gjatë vitit 2013, ndërsa për rekomandimet të cilat ende nuk janë 
implementuar procesi i përcjelljes së implementimit të tyre do të vazhdoj edhe gjatë vitit 2014. 
 

4. Auditimi i Departamentit Ligjor: Objektivat kryesore të këtij auditimi janë bazuar kryesisht në 
vlerësimin e rrezikut, të cilat janë të ndërlidhura me Departamentin Ligjor. Auditimi i Departamentit 
Ligjor kishte rezultuar me disa të gjetura, për të cilat ekipi i auditimit kishte dhënë gjithsej 5 
rekomandime. Përcjellja e implementimit të këtyre rekomandimeve është bërë gjatë vitit 2013, 
ndërsa për rekomandimet të cilat ende nuk janë implementuar procesi i përcjelljes së 
implementimit të tyre do të vazhdoj edhe gjatë vitit 2014. 

 
5. Auditimi i Departamentit të Prokurimit: duke u bazuar në planin e punës se NJAB-it, ky auditim ka 

filluar në muajin Shtator. Auditimi në fjalë është përqendruar në rishikimin e procedurave për 
aktivitetet e prokurimit publik, duke përfshirë përgatitjen e planit të punës, përgatitjen e dosjes së 
tenderit, vlerësimin e kontratave publike, specifikimet teknike, reklamimin dhe transparencën, 
udhëheqjen me procedurat e prokurimit dhe kërkesat mbi përshtatshmërinë, pagesat, përmbarimi i 
kontratës, etj. Bazuar në të gjeturat e auditimit dhe konkluzionet e dhëna, ky auditim ka rezultuar 
me 3 rekomandime përkatëse. Përcjellja e implementimit të këtyre rekomandimeve do të bëhet 
gjatë vitit 2014. 
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6. Auditimi i Departamentit të Financave dhe Buxhetit (DFB): Duke u bazuar në planin e punës së 

NJAB-it, ky auditim ka filluar në muajin Shtator. Objektivat kryesore të këtij auditimi janë bazuar në 
vlerësimin e rrezikut, të cilat janë të ndërlidhura me procesin e planifikimit dhe realizimit të 
Buxhetit të AKP-së, besueshmëria e transaksioneve financiare dhe përputhshmëria e tyre me 
kërkesat ligjore, shpenzimi i parasë publike konform Ligjit mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe 
Përgjegjësitë si dhe rregullave financiare në fuqi. Numri i rekomandimeve të dhëna në këtë auditim 
ishte gjithsej 10 rekomandime, ndërsa procesi i përcjelljes së implementimit të tyre do të vazhdojë 
gjatë vitit 2014.  
 

7. Auditimi mbi Përcjelljen e Implementimit të Rekomandimeve: Ky auditim ka përfshirë përcjelljen e 
implementimit të rekomandimeve për auditimet e kryera gjatë periudhës 2009-2010-2011-2012, 
dhe gjashtëmujorin e parë të vitit 2013. Departamentet dhe njësitë të cilat janë përfshirë në këtë 
auditim mbi përcjelljen e rekomandimeve janë si vijon: Njësinë e Burimeve Njerëzore, Divizionin e 
Qeverisjes Koorporative, Departamentin e Shitjes, Sekretarinë e Bordit, Departamentin Ligjor, 
Departamentin e Likuidimit, Njësinë e Prokurimit, Departamentin e Financave dhe Buxhetit, 
Departamentin e Koordinimit Rajonal, Njësinë e Kontrollit dhe Mbikëqyrjes, Departamentin e 
Administratës dhe NSH ‘’Trepça”. Në bazë të kësaj ka rezultuar se prej gjithsej 115 rekomandimeve 
të dhëna, 62% e tyre janë implementuar në tërësi nga njësitë organizative të AKP-së, përderisa 12% 
e rekomandimeve nuk janë implementuar, ndërsa 25% e rekomandimeve janë implementuar 
pjesërisht. 

 
8. Auditimi i Departamentit të Koordinimit të Likuidimit dhe Autoritetit të Likuidimit: Duke u bazuar 

në planin e punës së NJAB-it, ky auditim ka filluar në muajin Nëntor. Objektivat kryesore te këtij 
auditimi janë bazuar në vlerësimin e rreziqeve, të cilat janë të ndërlidhura me shqyrtimin e 
pretendimeve (kërkesave të kreditorëve), nëse këto shqyrtime janë bërë në përputhje me kornizën 
ligjore si dhe implementimi i kontratës me Ofruesin e Shërbimeve Profesionale për Likuidim, bëhet 
konform kushteve të parapara me kontratë. Për shkak të specifikave të tij, ky auditim pritet të 
finalizohet në fillim të vitit 2014.  

 
9. Hartimi i Strategjisë (2014-2016) dhe Planit të Punës për 2014: është rishikuar Strategjia e NJAB-it 

për vitet 2013-2015 dhe e njëjta është amandamentuar për vitet 2014-2016 si dhe është përgatitur 
Plani Vjetor i Punës për vitin 2014. Të njëjtat dokumente janë aprovuar nga Bordi i Drejtorëve të 
AKP-së, brenda afatit ligjor. 
 

10. Zyrtari i Standardeve Profesionale (ZSP): gjatë vitit 2013, Zyrtari për Standarde Profesionale ka 
trajtuar disa raste kryesisht të iniciuara nga Menaxhmenti dhe nga departamentet përkatëse. Po 
ashtu gjatë kësaj periudhe raportuese, kemi bashkëpunuar me institucionet relevante lidhur me 
çështjet të cilat janë në përgjegjësi të ZSP-së -NJAB.  

 
11. Bashkëpunimi me Njësinë Qendrore Harmonizuese të Auditimit të Brendshëm (NJQHAB) - Gjatë 

vitit 2013, Njësia e Auditimit te Brendshëm ka raportuar për punën e sajë tek NJQHAB-ja, përmes 
raporteve të rregullta tremujore dhe vjetore. Po ashtu gjatë kësaj periudhe raportuese NJAB ka 
marrë pjesë në takimet e organizuara nga NJQHAB-ja me Njësitë e Auditimit të Brendshëm të të 
gjitha institucioneve qendrore qeveritare dhe komunale.  

 
12. Trajnimi i stafit të NJAB-së: Një pjesë e stafit të NJAB-së gjatë kësaj periudhe raportuese ka vijuar 

procesin e trajnimit për certifikim në auditimin e brendshëm të sektorit publik.  
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XIII. STRUKTRURA ORGANIZATIVE E AGJENCISË KOSOVARE TË PRIVATIZIMIT 

Bordi i Drejtorëve
 

Drejtori Menaxhues
 

ZDM Likuidim
 

ZDM Shitje
 

Zyrja e DM
 

Departamenti i 
Administratës

 

 
Departamenti i 
Financave dhe 

Buxhetit

Dept. i Prokurimit 
Publik

 

Njësia e 
Riorganizimit

 

Menaxhimi i 
Pasurive
Fondet

Cështje 
Gjyqësore

 

Paneli i Listave 
të Punëtorëve

 

Shqyrtim Ligjor 
dhe Opinione

 

Procesimi i 
Ankesave

 

Burimet 
Njerëzore

 
Shërbme të 

Përgjithshme
 

IT
 

Përkthimi dhe 
Interpretimi

 

Arkiva
 

Departamenti 
Ligjor

 

Zyra e ZDM
 

Media & Marrëdhënie 
me Palë

 

Sekretariati 
Ekzekutiv BiD

 

Zyra e ZDM
 

Departamenti i 
Koordinimit 

Rajonal
 

ZR PZN
 

ZR MIT
 

ZR PEJ
 

ZR GJI
 

ZR PRN
 

ML
 

Privatizimi
 
Zyra Satelitore
 

Shitja - Pergaditja/
procesimi/
përmbyllja

 

Marketing MI 
 

Kontroll dhe 
Mbikqyrje

 

Administrimi Direkt
 

Departamenti për 
Koordinim të 
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Departamenti i Financave dhe Buxhetit
GJENDJA E LLOGARIVE TË FONDEVE NË MIRËBESIM

Agjencia Kosovare e  Privatizimit

raporti nënshkruar më 22 Janar 2014
për periudhën 31 Dhjetor 2013

Tabela 1 (sqarimet për tabelat jepen në fund të shënimeve shpjeguese)

Llogaritë Rrjedhëse Depozitat Kohore* Totali
31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2013 31 dhjetor 2012 31 dhjetor 2011 31 dhjetor 2010 31 dhjetor 2009 31 dhjetor 2008

1 2 3=1+2 4 5 6 7 8

BILANCI I FONDEVE NË MIRËBESIM SHUMA SHUMA SHUMA SHUMA SHUMA SHUMA SHUMA SHUMA

1 Privatizim 113,154,007            9,096,935                122,250,942           210,850,705        279,466,900        278,534,087        259,719,544             261,147,260          

2 Likuidim 362,807,342            22,783,395              385,590,737           273,474,558        267,860,645        214,480,470        175,188,793             123,626,811          

3 Para të NSH-ve në mirëbesim 6,893,134                -                           6,893,134               5,971,317            5,401,324            5,691,148            3,388,895                 5,673,507              

4 Komercializim 3,667,287                -                           3,667,287               3,667,287            4,115,381            3,520,026            3,567,460                 2,940,103              

5 Llogaritë e parave në mirëbesim për punëtorët 27,809,806              -                           27,809,806             30,926,511          20,963,568          9,662,836            132,986                    147,085                 

6 Depozita nga tenderët e privatizimit 321,749                   -                           321,749                  1,749,269            2,016,346            3,139,227            3,391,091                 4,718,572              

7 Tarifa për Dorëzimin e Tenderit në Privatizim 267,537                   -                           267,537                  49,860                 2,231,034            1,892,396            1,428,339                 1,080,181              

8 Depozita nga tenderët e shitjeve me likuidim 1,043,427                -                           1,043,427               928,663               1,594,671            1,371,067            638,468                    1,378,924              

9 Tarifa e dorëzimit të ofertave në likuidim 223,503                   -                           223,503                  74,417                 308,096               195,846               49,642                      50,007                   

10 Depozitat e Komisionit të Rishikimit të Likuidimit 25                            -                           25                           0                          9,915                   8,519                   -                           

11 Kapitali themeltar i AKP-së 1,109,549                -                           1,109,549               1,109,549            1,105,722            1,095,678            1,094,207                 1,091,134              

12 Fondi rezervë i AKP-së 1,300,459                -                           1,300,459               1,009,718            590,787               2,591,945            2,433,523                 1,451,204              

13 Donator 8,463                       -                           8,463                      8,463                   8,435                   8,359                   8,347                        8,330                     

14 Tarifa administrative e AKP-së 11,722,009              8,119,670                19,841,679             19,583,043          -                      -                           -                        

15 Paratë e Llogarisë Rrjedhëse në llogari për depozita kohor 0                              -                           0                             0                          89,844                 1,696                   -                           -                        

16 Investimet në letrat me vlerë -                          -                           -                          -                      -                      -                           -                        

17 GJENDJA E FONDEVE NË MIRËBESIM € 530,328,298.48 € 40,000,000.00 € 570,328,298.48 € 549,403,359 € 585,762,669 € 522,193,299 € 451,041,297 € 403,313,119

18
GJITHSEJ FONDET NË MIRËBESIM 

(depozita kohore dhe llogaritë rrjedhëse)
€ 570,328,298.48 *Janë dy depozita kohor: 20 milion në BQK dhe 20 milion në Raiffeisen Bank.

Gjendja e llogarive (me depozita kohor) në BQK është 550,328,298.48     
Depoziti në Raiffeisen Bank 20,000,000.00       

GJITHSEJ FONDET NË MIRËBESIM 570,328,298.48     
Avni J. Jashari, CA, CFE, IS Adem Selishta  
Drejtor i Financave dhe Buxhetit Kryesues i Njësisë për Menaxhimin e Fondeve
Agjencia Kosovare e Privatizimit Agjencia Kosovare e Privatizimit

22 Janar 2014 22 Janar 2014
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AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT

PASQYRA PËRMBLEDHËSE E RRJEDHËS SË PARASË SIPAS LLOJIT TË LLOGARISË
për transaksionet me palët e treta dhe transaksionet e brendshme

1 Korrik 2003 deri 31 Dhjetor 2013

Tabela 2
31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2013

1-Jul-03
transaksione me palët 

e jashtme

transaksione me palët 

e jashtme

transaksione me 

palët e jashtme

transaksione të 

brendshme

transaksione të 

brendshme

transaksione të 

brendshme

1 2 3 4=2-3 5 6 7=5-6 8=1+4+7

KATEGORIA E LLOGARIVE NË BQK
GJENDJA NË 

FILLIM
hyrje dalje Gjendja hyrje dalje Gjendja GJENDJA NË FUND

1 Privatizim -                        620,849,239               116,633,999             504,215,240          48,363,567                430,327,864          (381,964,298)         122,250,942             

2 Likuidim -                        84,227,415                 44,963,916               39,263,499            374,449,082              28,121,844            346,327,238          385,590,737             

3 Para të NSH-ve në mirëbesim -                        15,237,759                 5,640,332                 9,597,427              397,453                     3,101,746              (2,704,292)             6,893,134                 

4 Komercializim -                        5,507,257                   1,173,406                 4,333,851              138                            666,703                 (666,564)                3,667,287                 

5 Llogaritë e parave në mirëbesim për punëtorët -                        232,333                      6,451,577                 (6,219,244)            34,208,084                179,033                 34,029,051            27,809,806               

6 Depozita nga tenderët e privatizimit -                        172,930,286               143,347,122             29,583,164            3,493,943                  32,755,358            (29,261,415)           321,749                    

7 Tarifa për Dorëzimin e Tenderit në Privatizim -                        3,263,490                   991,412                    2,272,078              882,845                     2,887,386              (2,004,541)             267,537                    

8 Depozita nga tenderët e shitjeve me likuidim -                        35,190,443                 28,366,189               6,824,253              156,763                     5,937,589              (5,780,827)             1,043,427                 

9 Tarifa e dorëzimit të ofertave në likuidim -                        781,192                      137,734                    643,458                 -                             419,955                 (419,955)                223,503                    

10 Depozitat e Komisionit të Rishikimit të Likuidimit -                        22,979                        13,136                      9,843                    -                             9,818                     (9,818)                   25                            

11 Kapitali themeltar i AKP-së -                        1,132,178                   22,629                      1,109,549              -                             -                         -                        1,109,549                 

12 Fondi rezervë i AKP-së -                        184,652                      2,226,203                 (2,041,551)            8,885,947                  5,543,938              3,342,009              1,300,459                 

13 Donator -                        8,475                          12                             8,463                    -                             -                         -                        8,463                       

14 Tarifa administrative e AKP-së -                        346,360                      18,954,965               (18,608,605)          38,698,200                247,916                 38,450,285            19,841,679               

15 Paratë e Llogarisë Rrjedhëse në llogari për depozita kohor -                        -                             -                            -                        -                             -                         -                        -                           

16 Investimet në letrat me vlerë -                             -                            -                        -                             -                         -                        -                           

GJENDJA E FONDEVE NË MIRËBESIM -                        939,914,057               368,922,631             570,991,426          509,536,022              510,199,150          (663,128)                570,328,298             

Avni J. Jashari, CA, CFE, IS Adem Selishta
Drejtor i Financave dhe Buxhetit Kryesues i Njësisë për Menaxhimin e Fondeve

Agjencia Kosovare e Privatizimit Agjencia Kosovare e Privatizimit

22 Janar 2014 22 Janar 2014

Rrjedha e parasë prej 1 Korrik 2003 deri më datën e mësipërme Rrjedha e parasë prej 1 Korrik 2003 deri më datën e mësipërme

Përgaditur nga: A.J. and A.S. 2/51



AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT DETAJET E PASQYRËS SË RRJEDHËS SË PARASË PËR 2003-2013

TRANSAKSIONET ME PALËT E TRETA

SIPAS PLANIT KONTABËL

DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT

për transaksionet me palët e treta

Tabela 3

Data e fundit e transakcioneve 31-Dec-13

Data e nënshkrimit të raportit 22 Janar 2014

Avni J. Jashari, CA, CFE, IS Adem Selishta

Drejtor i Financave dhe Buxhetit Kryesues i Njësisë për Menaxhimin e Fondeve

nenshkrimi nenshkrimi

emri i kodit kontabel
Nr. I 

kategoris
e

Hyrjet Daljet
Gjendja e 

rrjedhes se 
parase

Lloji i llogarisë

i1 - Shitje gjatë likuidimit 1 73,921,280.57        3,025,068.00           70,896,212.57        Likuidim

i2 - Interesi i fituar 2 8,278,889.04           1.00                          8,278,888.04          Likuidim

i4 - TVSH hyrëse 4 549,413.85              16,699.50                532,714.35              Likuidim

i8 - Transferimi i depozitave të parave të gatshme 8 23,028.70                -                            23,028.70                Likuidim

i9 - Transferim nga llogaritë bankare të NSH-ve 9 174,953.81              -                            174,953.81              Likuidim

i12 - Të ardhura nga qiraja 12 1,165,400.90           601.00                      1,164,799.90          Likuidim

i13 - Të ardhura tjera 13 10,780.62                -                            10,780.62                Likuidim

e0 - Fondet Tepricë për Qeverinë e Kosovës - neni 19.3.3 i Ligjit të 

AKP-së
17 -                            28,934,282.32        (28,934,282.32)       Likuidim

e1 - Shpenzimet bankare 18 1,275.90                  9,032.42                  (7,756.52)                 Likuidim

e2 - Transferim tek punëtorët (BSPK) 19 -                            7,337,267.52           (7,337,267.52)         Likuidim

e6 - Shpenzime për reklamim 24 -                            387,153.81              (387,153.81)            Likuidim

e7 - Kostoja e shitjes për likuidim të aseteve 25 -                            1,659.00                  (1,659.00)                 Likuidim

e8 - Gjëra për zyrë, shpenzime të vogla zyre dhe posta 26 5.75                          15,490.20                (15,484.45)               Likuidim

e9 - Magazinim, transportim i dokumentave të NSH-ve 27 0.00 € 1,087.60 € (1,087.60)                 Likuidim

e10 - Para të imta AVANS për kosto të vogla për likuidim 28 45,807.79                45,628.94                178.85                      Likuidim

e11 - Shpenzimet e imta te MBYLLURA - Shpenzime aktuale për 

kosto të vogla likuidimi 
29 -                            60,699.70                (60,699.70)               Likuidim

e14 - Shpenzime për gjykatë 32 -                            3,566.39                  (3,566.39)                 Likuidim

e16 - Ofrues Profesional të Shërbimeve (Autoriteti i Likuidimit) 34 318.40 € 3,055,848.26 € (3,055,529.86)         Likuidim

e17 - Ofrues të shërbimeve (pagesa bruto) 35 1,470.00                  889,623.87              (888,153.87)            Likuidim

e18 - Ofrues të shërbimeve (pagesa neto) 36 -                            138,930.00              (138,930.00)            Likuidim

e19 - Tatimi në të ardhura personale për Ofrues të Shërbimeve 37 -                            2,997.50                  (2,997.50)                 Likuidim

e20 - Shërbime profesionale 38 -                            55,344.27                (55,344.27)               Likuidim

e21 - Shërbime për mirëmbajtje të aseteve 39 -                            1,838.20                  (1,838.20)                 Likuidim

e22 - Shërbime për mbrojtje të pronës dhe aseteve 40 -                            255,754.96              (255,754.96)            Likuidim

e23 - Pagesa në avans për udhëtime zyrtare 41 1,000.00                  1,000.00                  -                            Likuidim

PERIUDHA: NGA VITI 2003 E DERI NË DATEN E FUNDIT TE TRANSAKCIONEVE

DETAJET E PASQYRËS SË RRJEDHËS SË PARASË SIPAS PLANIT KONTABËL
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AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT DETAJET E PASQYRËS SË RRJEDHËS SË PARASË PËR 2003-2013

TRANSAKSIONET ME PALËT E TRETA

SIPAS PLANIT KONTABËL

DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT

emri i kodit kontabel
Nr. I 

kategoris
e

Hyrjet Daljet
Gjendja e 

rrjedhes se 
parase

Lloji i llogarisë

e24 - Udhëtime zyrtare 42 -                            494.98                      (494.98)                    Likuidim

e25 - Qiraja e paguar (bruto) 43 -                            6,121.60                  (6,121.60)                 Likuidim

e26 - Qiraja e paguar (neto pas tatimit mbi qiranë) 44 -                            35,735.57                (35,735.57)               Likuidim

e27 - Mallëra 45 -                            1,825.76                  (1,825.76)                 Likuidim

e29 - Shërbime 47 -                            2,770.80                  (2,770.80)                 Likuidim

e30 - Ujë 48 -                            2,299.67                  (2,299.67)                 Likuidim

e31 - Rrymë 49 769.64                      32,458.00                (31,688.36)               Likuidim

e32 - Mbeturina 50 -                            360.24                      (360.24)                    Likuidim

e33 - Telekomunikacion (Internet, telefon) 51 -                            6,222.15                  (6,222.15)                 Likuidim

e34 - Tatimi që mbahet mbi qiranë e paguar 52 -                            2,995.21                  (2,995.21)                 Likuidim

e35 - Tatimi i paguar për qiranë e pranuar 53 -                            5,799.20                  (5,799.20)                 Likuidim

e36 - Tatimi komunal në pronë 54 14,242.00                28,484.00                (14,242.00)               Likuidim

e39 - TVSH paguar ATK-së 57 -                            514,856.12              (514,856.12)            Likuidim

e46 - Pagesa për ndërprerje të punësimit (neto) kreditorë 

preferencialë 
64 734.00                      22,415.46                (21,681.46)               Likuidim

e49 - Pagat (neto) kreditorë të pasiguruar 67 -                            1,483.10                  (1,483.10)                 Likuidim

e51 - Kontribute për pension kreditorë të pasiguruar 69 -                            927.53                      (927.53)                    Likuidim

e54 - Furnizues vendorë kreditorë të pasiguruar 72 -                            510.09                      (510.09)                    Likuidim

e56 - Tatimi në pronë - kreditorë të pasiguruar 74 14,138.55                28,277.10                (14,138.55)               Likuidim

e58 - Tatimi i korporatës kreditorë të pasiguruar 76 -                            1,479.93                  (1,479.93)                 Likuidim

e59 - TVSH kreditorë të pasiguruar 77 -                            1,126.60                  (1,126.60)                 Likuidim

e61 - Rryma kreditorë të pasiguruar 79 -                            1,779.89                  (1,779.89)                 Likuidim

e62 - Ujë kreditorë të pasiguruar 80 -                            670.25                      (670.25)                    Likuidim

e64 - Telekomunikim dhe Internet kreditorë të pasiguruar 82 -                            567.79                      (567.79)                    Likuidim

e65 - Kreditorë tjerë të pasiguruar 83 -                            775.00                      (775.00)                    Likuidim

pbdi1 - depozitë tenderi 99 169,871,820.51      584,500.00              169,287,320.51      
Depozita nga 

tenderët e 

pbdi2 - interesi i fituar 100 602,080.21              -                            602,080.21              
Depozita nga 

tenderët e 

pbdi3 - pagesa e çmimit të shitjes në llogarinë depozitë të tenderit 

për privatizim 
101 1,963,710.00           346,500.00              1,617,210.00          

Depozita nga 

tenderët e 

pbdi4 - pagesa e tarifës së paraqitjeve të tenderit në llogarinë 

depozitë të tenderëve për privatizim 
102 17,650.00                700.00                      16,950.00                

Depozita nga 

tenderët e 

pbde1 - shpenzimet bankare 108 6.01                          60,137.67                (60,131.66)               
Depozita nga 

tenderët e 

pbde5 - transferim tek palët e treta në emër të llogarive të tjera në 

mirëbesim përkohësisht deri në maturimin e depozitave me afat 
113 375,019.00              375,019.00              -                            

Depozita nga 

tenderët e 

pbde6 - kthimi i depozitës tek tenderuesi 114 100,000.00              140,697,424.70      (140,597,424.70)     
Depozita nga 

tenderët e 

pbde10 - kthimi i çmimit të shitjes tek tenderuesi nga depozita për 

tender 
118 -                            1,227,040.15           (1,227,040.15)         

Depozita nga 

tenderët e 

pbde11 - transferim i tarifës për paraqitje tek TENDERUESI nga 

depozita për tender 
119 -                            3,500.00                  (3,500.00)                 

Depozita nga 

tenderët e 

pbde13 - transferim i depozitës për LIKUIDIM tek tenderuesit 121 -                            49,000.00                (49,000.00)               
Depozita nga 

tenderët e 

pbde15 - transferim tek Buxheti i Kosovës 123 -                            3,300.00                  (3,300.00)                 
Depozita nga 

tenderët e 

ptsi1 - tarifa për paraqitje të tenderit 138 2,895,386.43           19,599.00                2,875,787.43          
Tarifa e 

dorëzimit të 
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AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT DETAJET E PASQYRËS SË RRJEDHËS SË PARASË PËR 2003-2013

TRANSAKSIONET ME PALËT E TRETA

SIPAS PLANIT KONTABËL

DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT

emri i kodit kontabel
Nr. I 

kategoris
e

Hyrjet Daljet
Gjendja e 

rrjedhes se 
parase

Lloji i llogarisë

ptsi2 - interesi i fituar 139 79,535.30                -                            79,535.30                
Tarifa e 

dorëzimit të 

ptse1 - shpenzime bankare 142 10.01                        1,381.55                  (1,371.54)                 
Tarifa e 

dorëzimit të 

ptse3 - transferim direkt tek BSPK në emër të llogarive të tjera në 

mirëbesim përkohësisht deri në maturimin e depozitave me afat
145 249,568.32              249,568.32              (0.00)                         

Tarifa e 

dorëzimit të 

ptse5 - transferim tek palët e treta në emër të llogarive të tjera në 

mirëbesim përkohësisht deri në maturimin e depozitave me afat
147 35,251.55                35,251.55                0.00                          

Tarifa e 

dorëzimit të 

ptse6 - kthim i tarifës për paraqitje të tenderit tek tenderuesi 148 -                            46,750.00                (46,750.00)               
Tarifa e 

dorëzimit të 

ptse8 - transferim i tarifës për paraqitje të tenderit tek Buxheti i 

Kosovës 
150 -                            362,035.37              (362,035.37)            

Tarifa e 

dorëzimit të 

ptse10 - shpenzime me para të imta nga tarifa për paraqitjen e 

tenderit të privatizimit 
152 3,738.40                  3,761.00                  (22.60)                      

Tarifa e 

dorëzimit të 

ptse11 - depoziti i ofertes i kthehet OFERTUESIT nga tenderi i 

privatizimit me tarifen e dorezimit 
153 -                            270,000.00              (270,000.00)            

Tarifa e 

dorëzimit të 

ptse12 - depozita gjyqësore 154 -                            1,500.00                  (1,500.00)                 
Tarifa e 

dorëzimit të 

ptse13 - shpenzime gjyqësore (të pakthyeshme) 155 -                            40.00                        (40.00)                      
Tarifa e 

dorëzimit të 

ptse16 - shërbimet e paguara nga tarifa për paraqitjen e tenderit të 

privatizimit 
158 -                            1,525.00                  (1,525.00)                 

Tarifa e 

dorëzimit të 

lbdi1 - depozita për tender 172 35,037,995.00        562,900.00              34,475,095.00        
Depozita nga 

tenderët e 

lbdi2 - interesi i fituar 173 84,881.42                -                            84,881.42                
Depozita nga 

tenderët e 

lbdi3 - depozita e çmimit të shitjes ne llogarine e depozitave te 

likuidimit
174 36,776.15                8,767.00                  28,009.15                

Depozita nga 

tenderët e 

lbdi4 - depozita e tarifës së regjistrimit në llogarinë e depozitës për 

tendera të likuidimit 
175 780.00                      -                            780.00                      

Depozita nga 

tenderët e 

lbde1 - shpenzime bankare 179 10.00                        957.28                      (947.28)                    
Depozita nga 

tenderët e 

lbde5 - kthimi i depozitës tek tenderuesi 184 30,000.00                27,790,815.00        (27,760,815.00)       
Depozita nga 

tenderët e 

lbde9 - tarifa për regjistrim kthyer tenderuesit nga depozita për 

tendera likuidimi 
188 -                            2,050.00                  (2,050.00)                 

Depozita nga 

tenderët e 

lbde10 - Ofrues të Shërbimeve të paguar nga depozita e likuidimit 189 -                            700.00                      (700.00)                    
Depozita nga 

tenderët e 

lrfi1 - tarifa e regjistrimit 205 639,461.00              9,700.00                  629,761.00              
Tarifa e 

dorëzimit të 

lrfi2 - interesi i fituar 206 4,353.53                  -                            4,353.53                  
Tarifa e 

dorëzimit të 

lrfi4 - depozita për tender transferuar në tarifën për regjistrimin e 

likuidimit 
208 106,000.00              -                            106,000.00              

Tarifa e 

dorëzimit të 

lrfe1 - shpenzime bankare 209 10.00                        721.20                      (711.20)                    
Tarifa e 

dorëzimit të 

lrfe5 - transferim tek palët e treta në emër të llogarive të tjera në 

mirëbesim përkohësisht deri në maturimin e depozitave me afat 
214 14,346.75                14,346.75                -                            

Tarifa e 

dorëzimit të 

lrfe6 - kthim i tarifës për regjistrim tek tenderuesi 215 -                            8,800.00                  (8,800.00)                 
Tarifa e 

dorëzimit të 

lrfe8 - transferim i tarifës për regjsitrim për likuidim në buxhetin e 

Kosovës 
217 -                            160.01                      (160.01)                    

Tarifa e 

dorëzimit të 

lrfe9 - depozita për tender kthyer tek tenderuesi nga tarifa për 

regjistrimin për likuidim 
218 -                            69,000.00                (69,000.00)               

Tarifa e 

dorëzimit të 

lrfe10 - depozita gjyqësore 219 -                            2,000.00                  (2,000.00)                 
Tarifa e 

dorëzimit të 

lrfe12 - shpenzime me para të imta nga tarifa e regjistrimit për 

likuidim 
221 17,020.38                33,005.75                (15,985.37)               

Tarifa e 

dorëzimit të 

pi1 - çmimi i shitjes 238 592,654,627.15      45,862,934.51        546,791,692.64      Privatizim

pi2 - interesi i fituar 239 24,469,435.77        -                            24,469,435.77        Privatizim

pi3 - Regjistrimi i Ndermarrjes se Re transferuar nga tenderuesi 240 1,250.00 € 0.00 € 1,250.00 € Privatizim

pi7 - transferim i gabuar qeveritar nga banka 244 358,271.09              -                            358,271.09              Privatizim

pi8 - shuma e dëmshpërblimit paguar gabimisht në privatizim 245 196,656.64 € 0.00 € 196,656.64 € Privatizim

pe1 - shpenzime bankare 247 4,613.68                  61,753.91                (57,140.23)               Privatizim

pe2 - Regjistrimi i Ndermarrjes se Re transferuar në MFE 248 6,250.00                  818,750.00              (812,500.00)            Privatizim
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AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT DETAJET E PASQYRËS SË RRJEDHËS SË PARASË PËR 2003-2013

TRANSAKSIONET ME PALËT E TRETA

SIPAS PLANIT KONTABËL

DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT

emri i kodit kontabel
Nr. I 

kategoris
e

Hyrjet Daljet
Gjendja e 

rrjedhes se 
parase

Lloji i llogarisë

pe4 - 20% te ardhurave nga privatizimi transferuar në BSPK 250 928,567.37              67,302,085.09        (66,373,517.72)       Privatizim

pe10 - Korrigjimi i transferimeve të gabuara qeveritare nga banka 256 1,828.55                  359,986.84              (358,158.29)            Privatizim

pe12 - depozitë e transferuar gabimisht nga fondi i privatizimit tek 

tenderuesit 
258 1,150,000.00           1,150,000.00           -                            Privatizim

pe13 - ofrues të shërbimeve të paguar gabimisht nga llogaritë e 

privatizimit 
259 -                            750.00                      (750.00)                    Privatizim

pe16 - transferim tek palët e treta në emër të llogarive të tjera në 

mirëbesim deri në maturimin e depozitave me afat 
262 1,077,739.00           1,077,739.00           -                            Privatizim

ci1 - qiraja fituar nga komercializimi 276 5,020,552.09           -                            5,020,552.09          Komercializim

ci2 - interesi i fituar 277 290,464.74              -                            290,464.74              Komercializim

ci3 - tarifa për paraqitjen e tenderit për komercializim 278 195,377.55              -                            195,377.55              Komercializim

ce5 - shpenzime bankare 283 862.59                      560.00                      302.59                      Komercializim

ce6 - Ofrues Shërbimesh për NSH në komercializim 284 -                            8,392.50                  (8,392.50)                 Komercializim

ce7 - pagesa e debitorëve 285 -                            590,110.02              (590,110.02)            Komercializim

ce8 - tatimi komunal ne prone 286 -                            74,222.51                (74,222.51)               Komercializim

ce10 - shpenzime gjyqësore të pakthyeshme 288 -                            120.90                      (120.90)                    Komercializim

ce11 - shërbime 289 -                            500,000.00              (500,000.00)            Komercializim

ati1 - Interes I fituar mbi tarifën administrative të Agjencisë 304 67,110.06                0.01                          67,110.05                
Tarifa 

administrative e 

ate1 - shpenzime bankare 316 -                            388.09                      (388.09)                    
Tarifa 

administrative e 

ate2 - transferim i tarifës administrative të Agjencisë në Thesarin e 

MF 
317 -                            16,248,000.00        (16,248,000.00)       

Tarifa 

administrative e 

ate4 - Transferi tek Autoriteti i Likuidimit 319 279,250.00              2,460,855.60           (2,181,605.60)         
Tarifa 

administrative e 

ate6 - pagesa e shërbimeve 321 0.00 € 245,721.71 € -245,721.71 €
Tarifa 

administrative e 

rfi1 - interesi i fituar 336 117,175.50              -                            117,175.50              
Fondi rezervë i 

AKP-së

rfi4 - transfer i gabueshëm nga palët e treta 339 57,750.97                -                            57,750.97                
Fondi rezervë i 

AKP-së

rfe2 - transferim i fondit rezervë tek llogaria e tarifës administrative 

për privatizim të AKP në Thesarin e MF 
348 -                            1,800,000.00           (1,800,000.00)         

Fondi rezervë i 

AKP-së

rfe5 - shpenzime bankare 351 8.00                          361.70                      (353.70)                    
Fondi rezervë i 

AKP-së

rfe7 - transferim tek palët e treta 353 9,717.58                  425,840.94              (416,123.36)            
Fondi rezervë i 

AKP-së

emi3 - interesi i fituar 369 198,217.01              -                            198,217.01              
Llogaritë e 

parave në 

eme1 - pjesa e punëtorëve nga privatizimi transferuar tek BSPK 372 33,637.24                6,107,737.61           (6,074,100.37)         
Llogaritë e 

parave në 

eme3 - shpenzime bankare 374 478.30                      520.30                      (42.00)                      
Llogaritë e 

parave në 

eme4 - pjesa e punëtorëve nga te ardhurat prej parave në 

mirëbesim të NSH-ve transferuar tek BSPK
375 0.00 € 343,318.79 € -343,318.79 €

Llogaritë e 

parave në 

si1 - interesi i fituar 389 383,655.12              -                            383,655.12              
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

si2 - qiraja e pranuar 390 6,958,627.69           55,543.74                6,903,083.95          
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

si3 - shitje nga ATK përmes konfiskimit të aseteve të NSH 391 1,686,062.68           -                            1,686,062.68          
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

si4 - dividenda nga aksionet e NSH në ndërmarrje të tjera 392 22,140.84                -                            22,140.84                
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

si5 - shitje e aksioneve të NSH-ve në ndërmarrje të tjera 393 450,593.92              -                            450,593.92              
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

si6 - TVSH hyrëse nga ndërmarrje të tjera 394 75,812.11                -                            75,812.11                
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

si7 - shitje e shërbimeve 395 3,555.00                  -                            3,555.00                  
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

si8 - shitja e aseteve nga NSH-te 396 2,555,821.59           107,778.00              2,448,043.59          
Para të NSH-ve 

në mirëbesim
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AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT DETAJET E PASQYRËS SË RRJEDHËS SË PARASË PËR 2003-2013

TRANSAKSIONET ME PALËT E TRETA

SIPAS PLANIT KONTABËL

DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT

emri i kodit kontabel
Nr. I 

kategoris
e

Hyrjet Daljet
Gjendja e 

rrjedhes se 
parase

Lloji i llogarisë

si9 - trasferim qeveritar gabimisht nga banka 397 1,051.20                  -                            1,051.20                  
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

si10 - shitja e mallrave nga NSH 398 324,848.60              15,130.00                309,718.60              
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

si11 - transferim i fondeve nga fonde të tjera të NSH-ve 399 2,680,656.82           -                            2,680,656.82          
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

si12 - kompensim për shpenzime nga buxheti i Kosovës 400 52,807.00                -                            52,807.00                
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

sil5 - shitja e banesave nga AKP-ja 403 41,001.08                -                            41,001.08                
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

se2 - shpenzime bankare 405 708.00                      1,324.96                  (616.96)                    
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

se6 - transferim tek BSPK nga llogaritë në mirëbesim të NSH 409 0.00 € 11,249.70 € -11,249.70 €
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

se7 - tatimi në të ardhura personale 410 -                            55,305.95                (55,305.95)               
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

se8 - kontribut për pension 411 -                            251,020.71              (251,020.71)            
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

se9 - tatimi komunale në pronë 412 -                            122,660.16              (122,660.16)            
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

se10 - TVSH paguar tek ATK 413 -                            335,016.75              (335,016.75)            
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

se11 - transferim tek Keshilli i Menaxhimit te Bankkosit 414 -                            511,612.15              (511,612.15)            
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

se12 - Ofrues Shërbimesh 415 -                            1,550.00                  (1,550.00)                 
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

se13 - Ujë 416 -                            1,245.38                  (1,245.38)                 
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

se14 - Mbeturina 417 -                            417.02                      (417.02)                    
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

se15 - Telekomunikacion (Internet, telefon) 418 -                            541.75                      (541.75)                    
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

se16 - Rrymë 419 -                            174,165.49              (174,165.49)            
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

se18 - Urdhër gjykate për avokatët 421 -                            3,649.80                  (3,649.80)                 
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

se19 - pagat për punëtorët e NSH 422 417.02                      3,400,867.00           (3,400,449.98)         
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

se20 - shërbime 423 -                            44,666.08                (44,666.08)               
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

se21 - Qiraja e paguar (Bruto) 424 -                            13,187.87                (13,187.87)               
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

se24 - tatimi paguar për qiranë e marrë 427 -                            61,921.39                (61,921.39)               
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

se25 - transferim tek NSH për operacione 428 -                            5,018.23                  (5,018.23)                 
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

se26 - ofrues të shërbimeve 429 -                            1,400.00                  (1,400.00)                 
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

se28 - transferim tek Buxheti i Kosovës 431 -                            53,579.82                (53,579.82)               
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

se31 - tatim I paragjykuar 434 -                            57,046.47                (57,046.47)               
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

se32 - tatimi I korporatës 435 -                            7,805.66                  (7,805.66)                 
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

se33 - transferim tek debitorët e NSH 436 -                            346,628.00              (346,628.00)            
Para të NSH-ve 

në mirëbesim

capi1 - interesi i fituar 450 118,972.16              -                            118,972.16              
Kapitali 

themeltar i AKP-

capi2 - kapitali themeltar pranuar nga Buxheti i Kosovës 451 1,013,199.83           -                            1,013,199.83          
Kapitali 

themeltar i AKP-

cape1 - shpenzime bankare 453 6.00                          12.60                        (6.60)                         
Kapitali 

themeltar i AKP-

cape2 - shpenzime gjykate 454 -                            1,000.00                  (1,000.00)                 
Kapitali 

themeltar i AKP-

cape3 - urdhëra gjykate për shpenzime të avokatëve 455 -                            406.00                      (406.00)                    
Kapitali 

themeltar i AKP-

cape4 - urdhëra gjykate për shpërblime të ndërmarrjeve (ushtrues 

kërkese)
456 -                            21,210.00                (21,210.00)               

Kapitali 

themeltar i AKP-

di1 - interesi i fituar 471 467.25                      -                            467.25                      Donator

di2 - donacionet e pranuara 472 8,001.94                  -                            8,001.94                  Donator
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AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT DETAJET E PASQYRËS SË RRJEDHËS SË PARASË PËR 2003-2013

TRANSAKSIONET ME PALËT E TRETA

SIPAS PLANIT KONTABËL

DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT

emri i kodit kontabel
Nr. I 

kategoris
e

Hyrjet Daljet
Gjendja e 

rrjedhes se 
parase

Lloji i llogarisë

de1 - shpenzime bankare 473 6.00                          12.00                        (6.00)                         Donator

rlci1 - interesi i fituar 488 85.87                        -                            85.87                        
Depozitat e 

Komisionit të 

rlci2 - depozita LRC pranuar nga ushtruesit e kërkesave 489 22,866.62                -                            22,866.62                
Depozitat e 

Komisionit të 

rlce1 - shpenzime bankare 490 27.00                        240.03                      (213.03)                    
Depozitat e 

Komisionit të 

rlce2 - depozita LRC kthyer tek ushtruesit të kërkesave 491 -                            12,896.18                (12,896.18)               
Depozitat e 

Komisionit të 

Komercializimi            5,507,256.97            1,173,405.93            4,333,851.04 
Commercialisatio

n

Donatorët                    8,475.19                          12.00                    8,463.19 Donor

Pjesa e punëtorëve të NSH-ve                232,332.55            6,451,576.70          (6,219,244.15)
Employees 

Entitlement

Likuidimi          84,203,509.52          44,940,010.50          39,263,499.02 Liquidation

Depozitat e ofertave në likuidim          35,190,442.57          28,366,189.28            6,824,253.29 
Liquidation Bid 

Deposits

Tarifa e dorëzimit të ofertave në likuidim                781,191.66                137,733.71               643,457.95 
Liquidation 

Registration Fee

Depozitat për shqyrtimin në likuidim                  22,979.49                  13,136.21                    9,843.28 
Liquidation 

Review 

AKP Tarifa Administrative                346,360.06          18,954,965.41        (18,608,605.35)
PAK 

Administrative 

Kapitali themeltar i AKP-së            1,132,177.99                  22,628.60            1,109,549.39 
PAK Charter 

Capital

Fondi rezervë i AKP-së                184,652.05            2,226,202.64          (2,041,550.59) PAK Reserve Fund

Privatizimi        620,849,239.25        116,633,999.35        504,215,239.90 Privatisation

Depozitat e ofertave në privatizim        172,930,285.73        143,347,121.52          29,583,164.21 
Privatisation Bid 

Deposits

Tarifa e dorëzimit të ofertave në privatizim            3,263,490.01                991,411.79            2,272,078.22 
Privatisation 

Tender 

Paratë NSH-ve në mirëbesim          15,237,758.67            5,640,332.08            9,597,426.59 
SOE money in 

trust

Grand Total 939,890,151.71      368,898,725.72      570,991,425.99      
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AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT

PASQYRA PËRMBLEDHËSE E RRJEDHËS SË PARASË SIPAS LLOJIT TË LLOGARISË
për transaksionet me palët e treta dhe transaksionet e brendshme

1 Janar 2013 deri 31 Dhjetor 2013

Tabela 4
31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2013

1-Jan-13
transaksione me palët 

e jashtme

transaksione me palët 

e jashtme

transaksione me 

palët e jashtme

transaksione të 

brendshme

transaksione të 

brendshme

transaksione të 

brendshme

1 2 3 4=2-3 5 6 7=5-6 8=1+4+7

KATEGORIA E LLOGARIVE NË BQK GJENDJA NË 
FILLIM

hyrje dalje Gjendja hyrje dalje Gjendja GJENDJA NË 
FUND

1 Privatizim 210,850,705.17    21,035,424                3,852,301                  17,183,123             1,780,449              107,563,335        (105,782,886)   122,250,942           
2 Likuidim 273,474,557.72    14,330,153                6,421,776                  7,908,377               105,853,045          1,645,242            104,207,803    385,590,737           

3 Para të NSH-ve në mirëbesim 5,971,317.35        1,168,804                  207,436                     961,368                  -                         39,551                 (39,551)            6,893,134               

4 Komercializim 3,667,286.74        -                            -                            -                         -                         -                       -                   3,667,287               

5 Llogaritë e parave në mirëbesim për punëtorët 30,926,510.64      33,638                       5,811,189                  (5,777,551)             2,722,114              61,267                 2,660,847        27,809,806             

6 Depozita nga tenderët e privatizimit 1,749,268.78        6,703,833                  6,263,319                  440,514                  42,500                   1,910,533            (1,868,033)       321,749                  

7 Tarifa për Dorëzimin e Tenderit në Privatizim 49,860.35             218,977                     1,301                         217,677                  -                         -                       -                   267,537                  

8 Depozita nga tenderët e shitjeve me likuidim 928,662.82           5,367,717                  4,264,591                  1,103,126               -                         988,362               (988,362)          1,043,427               

9 Tarifa e dorëzimit të ofertave në likuidim 74,416.64             175,424                     26,338                       149,086                  -                         -                       -                   223,503                  

10 Depozitat e Komisionit të Rishikimit të Likuidimit 0.00                      25                              -                            25                           -                         -                       -                   25                           

11 Kapitali themeltar i AKP-së 1,109,549.39        -                            -                            -                         -                         -                       -                   1,109,549               

12 Fondi rezervë i AKP-së 1,009,717.58        6,741                         -                            6,741                      294,000                 10,000                 284,000           1,300,459               

13 Donator 8,463.19               -                            -                            -                         -                         -                       -                   8,463                      

14 Tarifa administrative e AKP-së 19,583,042.56      279,250                     1,478,956                  (1,199,706)             1,493,791              35,449                 1,458,343        19,841,679             

15 Paratë e Llogarisë Rrjedhëse në llogari për depozita kohor 0.01                      -                            -                            -                         -                         -                       -                   0                             

16 Investimet në letrat me vlerë -                            -                            -                         -                         -                       -                   -                          

GJENDJA E FONDEVE NË MIRËBESIM 549,403,358.95    49,319,985                28,327,206                20,992,779             112,185,899          112,253,739        (67,840)            570,328,298           

Avni J. Jashari, CA, CFE, IS Adem Selishta
Drejtor i Financave dhe Buxhetit Kryesues i Njësisë për Menaxhimin e Fondeve

Agjencia Kosovare e Privatizimit Agjencia Kosovare e Privatizimit

22 Janar 2014 22 Janar 2014

Rrjedha e parasë prej 1 Janar 2013 deri më datën e mësipërme Rrjedha e parasë prej 1 Janar 2013 deri më datën e 
mësipërme

Përgaditur nga: A.J. and A.S. 9/51



AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT DETAJET E PASQYRËS SË RRJEDHËS SË PARASË PËR JANAR - DHJETOR 2013

TRANSAKSIONET ME PALËT E TRETA

SIPAS PLANIT KONTABËL

DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT

për transaksionet me palët e treta

Tabela 5

Data e fundit e transakcioneve 31-Dec-13

Data e nënshkrimit të raportit 22 Janar 2014

Avni J. Jashari, CA, CFE, IS Adem Selishta

Drejtor i Financave dhe Buxhetit Kryesues i Njësisë për Menaxhimin e Fondeve

nenshkrimi nenshkrimi

emri i kodit kontabel
Nr. I 

kategorise
Hyrjet Daljet

Gjendja e 
rrjedhes se 

parase
Lloji i llogarisë

i1 - Shitje gjatë likuidimit 1 13,940,742.09       1,460,067.00         12,480,675.09       Likuidim

i12 - Të ardhura nga qiraja 12 388,992.16             -                            388,992.16             Likuidim

i13 - Të ardhura tjera 13 100.00                     -                            100.00                     Likuidim

e1 - Shpenzimet bankare 18 -                            256.90                     (256.90)                   Likuidim

e2 - Transferim tek punëtorët (BSPK) 19 -                            1,694,856.20         (1,694,856.20)        Likuidim

e16 - Ofrues Profesional të Shërbimeve (Autoriteti i Likuidimit) 34 318.40                     3,055,848.26         (3,055,529.86)        Likuidim

e18 - Ofrues të shërbimeve (pagesa neto) 36 -                            127,500.00             (127,500.00)           Likuidim

e20 - Shërbime profesionale 38 -                            250.00                     (250.00)                   Likuidim

e22 - Shërbime për mbrojtje të pronës dhe aseteve 40 -                            79,837.60               (79,837.60)              Likuidim

e29 - Shërbime 47 -                            1,840.80                 (1,840.80)                Likuidim

e30 - Ujë 48 -                            572.41                     (572.41)                   Likuidim

e31 - Rrymë 49 -                            746.98                     (746.98)                   Likuidim

pbdi1 - depozitë tenderi 99 6,353,333.00         30,000.00               6,323,333.00         
Depozita nga 

tenderët e 
pbdi3 - pagesa e çmimit të shitjes në llogarinë depozitë të tenderit 

për privatizim 
101 350,500.00 € 346,500.00 € 4,000.00                 

Depozita nga 

tenderët e 
pbdi4 - pagesa e tarifës së paraqitjeve të tenderit në llogarinë 

depozitë të tenderëve për privatizim 
102 -                            700.00                     (700.00)                   

Depozita nga 

tenderët e 

pbde1 - shpenzimet bankare 108 -                            19.50                       (19.50)                      
Depozita nga 

tenderët e 

pbde6 - kthimi i depozitës tek tenderuesi 114 -                            5,886,100.00         (5,886,100.00)        
Depozita nga 

tenderët e 

ptsi1 - tarifa për paraqitje të tenderit 138 218,000.00 € 1,299.00 € 216,701.00             
Tarifa e dorëzimit të 

ofertave në 

ptse1 - shpenzime bankare 142 -                            1.50                         (1.50)                        
Tarifa e dorëzimit të 

ofertave në 
ptse10 - shpenzime me para të imta nga tarifa për paraqitjen e 

tenderit të privatizimit 
152 977.40                     -                            977.40                     

Tarifa e dorëzimit të 

ofertave në 

lbdi1 - depozita për tender 172 5,337,717.00         20,000.00               5,317,717.00         
Depozita nga 

tenderët e shitjeve 

lbde1 - shpenzime bankare 179 -                            143.10                     (143.10)                   
Depozita nga 

tenderët e shitjeve 

lbde5 - kthimi i depozitës tek tenderuesi 184 30,000.00               4,244,448.00         (4,214,448.00)        
Depozita nga 

tenderët e shitjeve 

lrfi1 - tarifa e regjistrimit 205 173,299.00             5,600.00                 167,699.00             
Tarifa e dorëzimit të 

ofertave në likuidim

lrfe1 - shpenzime bankare 209 -                            238.30                     (238.30)                   
Tarifa e dorëzimit të 

ofertave në likuidim

lrfe6 - kthim i tarifës për regjistrim tek tenderuesi 215 -                            3,000.00                 (3,000.00)                
Tarifa e dorëzimit të 

ofertave në likuidim
lrfe12 - shpenzime me para të imta nga tarifa e regjistrimit për 

likuidim 
221 2,125.18                 17,500.00               (15,374.82)              

Tarifa e dorëzimit të 

ofertave në likuidim

PERIUDHA: NGA JANAR DERI DHJETOR 2013

DETAJET E PASQYRËS SË RRJEDHËS SË PARASË SIPAS PLANIT KONTABËL
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AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT DETAJET E PASQYRËS SË RRJEDHËS SË PARASË PËR JANAR - DHJETOR 2013

TRANSAKSIONET ME PALËT E TRETA

SIPAS PLANIT KONTABËL

DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT

emri i kodit kontabel
Nr. I 

kategorise
Hyrjet Daljet

Gjendja e 
rrjedhes se 

parase
Lloji i llogarisë

pi1 - çmimi i shitjes 238 20,925,378.00       1,086,892.00         19,838,486.00       Privatizim

pe1 - shpenzime bankare 247 1.50                         47.70                       (46.20)                      Privatizim

pe2 - Regjistrimi i Ndermarrjes se Re transferuar në MFE 248 -                            1,250.00                 (1,250.00)                Privatizim

pe4 - 20% te ardhurave nga privatizimi transferuar në BSPK 250 108,215.78             2,762,282.27         (2,654,066.49)        Privatizim

pe10 - Korrigjimi i transferimeve të gabuara qeveritare nga banka 256 1,828.55                 1,828.55                 -                           Privatizim

ate1 - shpenzime bankare 316 -                            387.49                     (387.49)                   
Tarifa administrative 

e AKP-së

ate4 - Transferi tek Autoriteti i Likuidimit 319 279,250.00             1,232,846.60         (953,596.60)           
Tarifa administrative 

e AKP-së

ate6 - pagesa e shërbimeve 321 -                            245,721.71             (245,721.71)           
Tarifa administrative 

e AKP-së

rfi4 - transfer i gabueshëm nga palët e treta 339 6,741.00                 -                            6,741.00                 
Fondi rezervë i AKP-

së

eme1 - pjesa e punëtorëve nga privatizimi transferuar tek BSPK 372 33,637.24               5,467,865.71         (5,434,228.47)        
Llogaritë e parave 

në mirëbesim për 

eme3 - shpenzime bankare 374 0.30                         4.20                         (3.90)                        
Llogaritë e parave 

në mirëbesim për 
eme4 - pjesa e punëtorëve nga te ardhurat prej parave në 

mirëbesim të NSH-ve transferuar tek BSPK
375 -                            343,318.79             (343,318.79)           

Llogaritë e parave 

në mirëbesim për 

si2 - qiraja e pranuar 390 815,959.65             -                            815,959.65             
Para të NSH-ve në 

mirëbesim

si3 - shitje nga ATK përmes konfiskimit të aseteve të NSH 391 107,900.60             -                            107,900.60             
Para të NSH-ve në 

mirëbesim

si10 - shitja e mallrave nga NSH 398 218,156.60             -                            218,156.60             
Para të NSH-ve në 

mirëbesim

sil5 - shitja e banesave nga AKP-ja 403 26,787.03               -                            26,787.03               
Para të NSH-ve në 

mirëbesim

se2 - shpenzime bankare 405 -                            158.10                     (158.10)                   
Para të NSH-ve në 

mirëbesim

se7 - tatimi në të ardhura personale 410 -                            3,144.35                 (3,144.35)                
Para të NSH-ve në 

mirëbesim

se8 - kontribut për pension 411 -                            4,608.50                 (4,608.50)                
Para të NSH-ve në 

mirëbesim

se10 - TVSH paguar tek ATK 413 -                            32,255.06               (32,255.06)              
Para të NSH-ve në 

mirëbesim

se16 - Rrymë 419 -                            102,319.01             (102,319.01)           
Para të NSH-ve në 

mirëbesim

se18 - Urdhër gjykate për avokatët 421 -                            274.00                     (274.00)                   
Para të NSH-ve në 

mirëbesim

se19 - pagat për punëtorët e NSH 422 -                            40,994.05               (40,994.05)              
Para të NSH-ve në 

mirëbesim

se20 - shërbime 423 -                            210.00                     (210.00)                   
Para të NSH-ve në 

mirëbesim

se24 - tatimi paguar për qiranë e marrë 427 -                            23,472.61               (23,472.61)              
Para të NSH-ve në 

mirëbesim

rlci2 - depozita LRC pranuar nga ushtruesit e kërkesave 489 25.00                       -                            25.00                       
Depozitat e 

Komisionit të 

Pjesa e punëtorëve të NSH-ve 33,637.54               5,811,188.70         (5,777,551.16)        
Employees 

Entitlement

Likuidimi 14,330,152.65       6,421,776.15         7,908,376.50         Liquidation

Depozitat e ofertave në likuidim 5,367,717.00         4,264,591.10         1,103,125.90         
Liquidation Bid 

Deposits

Tarifa e dorëzimit të ofertave në likuidim 175,424.18             26,338.30               149,085.88             
Liquidation 

Registration Fee

Depozitat për shqyrtimin në likuidim 25.00                       -                            25.00                       
Liquidation Review 

Committee Deposit

AKP Tarifa Administrative 279,250.00             1,478,955.80         (1,199,705.80)        
PAK Administrative 

Tariff

Fondi rezervë i AKP-së 6,741.00                 -                            6,741.00                 PAK Reserve Fund

Privatizimi 21,035,423.83       3,852,300.52         17,183,123.31       Privatisation

Depozitat e ofertave në privatizim 6,703,833.00         6,263,319.50         440,513.50             
Privatisation Bid 

Deposits

Tarifa e dorëzimit të ofertave në privatizim 218,977.40             1,300.50                 217,676.90             
Privatisation Tender 

Submission Fee

Paratë NSH-ve në mirëbesim 1,168,803.88         207,435.68             961,368.20             SOE money in trust

Grand Total 49,319,985.48       28,327,206.25       20,992,779.23       
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DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT
PËRMBLEDHJE E PARAVE NË MIRËBESIM TË PRIVATIZIMIT

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT

Tabela 6 raporti i nënshkruar më 22 Janar 2014

për periudhën deri me 31 Dhjetor 2013

SHUMA

1=shuma(12:19) Të ardhurat e privatizimit (përfshirë interesin) 595,874,153.37 €                      

2 Të ardhurat e privatizimit (pa interes) 571,425,919.42 €                      

3 Të ardhurat e Spinoff-it të rregull (pa interesin) 474,905,871.46                         

4 Interesi i fituar nga të ardhurat e rregullta të spinoff-it 20,183,937.79                           

5 Paratë e aksionarit të NSH-së nga Spinofi i rregullt të transferuar në MFE 780,000.00                                

6 Të ardhurat e spinoff-it special (pa interesin) 95,707,547.96                           

7 Interesi i fituar nga të ardhurat e rregullta të spinoff-it special 4,264,296.16                             

8 Paratë e aksionarit të NSH-së nga Spinoff-i special të transferuara në MFE Newco 32,500.00                                  

9=1x75%  Të drejtat e likudimit (75% e të ardhurave) 446,905,615.03                         

10=1x20%  Të drejtat e punëtorëve (20% e të ardhurave) 119,174,830.67                         

11=1x5%  Tarifa Administrative e Agjencisë (5% e të ardhurave) 29,793,707.67                           

12
 E paguar punëtorëve (transferuar në  BSPK) direkt prej fondeve në mirëbesim 

të privatizimit  
66,373,517.72                           

13  Transferuar në Llogaritë e Mirëbesimit e të Drejtave të Punëtorëve  30,712,027.55                           

14 Paratë e aksionarit të NSH-së të paguara nga ofertuesit dhe të transferuara në MFE 812,500.00                                

15  Transferuar në Llogaritë e Mirëbesimit të Likudimit (nga 75% të shitjeve) 345,938,780.93                         

16  Transferuar në llogarinë e Tarifës Administrative të Agjencisë (75% e shtijeve)   29,786,385.02                           

17  Fondet në mirëbesim të privatizimit transferuar në llogaritë e depozitës me afat  9,096,935.14                             

18  Fondet në tranzit të kthehen në llogaritë individuale  -                                             

19 Fondet e Mirëbesimit të Privatizimit (në llogaritë e tanishme) 113,154,007.01                         

Gjendja e të ardhurave të Privatizimit (në depozitat me afat dhe llogaritë rrjedhese) 122,250,942.15 €                      

PËRMBLEDHJE E TË ARDHURAVE TË PRIVATIZIMIT (referenca sipas 
kontratave) 

SHUMA

Kontratat e nënshkruara 580,580,503.04                         

Kontratat ne pergatitje e siper 14,462,544.96                           

Tenderet e anuluar 18,605.37                                  

Paratë e aksionarit të NSH-së të paguara nga ofertuesit dhe transferuar në MFE 812,500.00                                

GJITHSEJ TË ARDHURAT E PRIVATIZIMIT DERI MË TANI 595,874,153.37 €                      

Avni J. Jashari, CA, CFE, IS Adem Selishta
Drejtor i Financave dhe Buxhetit Kryesues i Njësisë për Menaxhim të Fondeve

Agjencia Kosovare e Privatizimit Agjencia Kosovare e Privatizimit 

22 Janar 2014 22 Janar 2014

PËRMBLEDHJE E PARAVE NË MIRËBESIM TË PRIVATIZIMIT 

Përaditur nga: A.J. and A.S. Page: 12 of 51



AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT

deri më 31 Dhjetor 2013 Tabela 7

RAPORTI I SHITJEVE SIPAS REGJIONEVE (përfshinë edhe depozitat e transferuar nga llogaria e depozitave)*

SHITJET ME SPIN OFF SHITJET ME LIKUIDIM GJITHSEJ

TE GJITHA REGJIONET 571,461,692.64                      75,972,317.57 €                     647,434,010.21 €                   

Prishtina 216,194,614.06                       35,048,046.63                         251,242,660.69                       

Peja 96,973,793.03                         8,393,034.17                           105,366,827.20                       

Prizren 89,922,785.84                         6,664,491.14                           96,587,276.98                         

Gjilan 137,948,774.18                       15,801,874.71                         153,750,648.89                       

Mitrovica 30,421,725.53                         10,064,870.92                         40,486,596.45                         

error check -                                             -                                             -                                             

*interesi i gjeneruar ne llogarite bankare, paraqitet ne raportet tjera
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DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT PËRMBLEDHJE E LLOGARIVE TË LIKUIDIMIT AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT

deri me 31 Dhjetor 2013 Tabela 8

PËRMBLEDHJA KRYESORE E TË ARDHURAVE / HYRJEVE DHE SHPENZIMEVE / SHPËRNDARJEVE
TË GJITHA 
REGJIONET PRISHTINA PEJA PRIZREN GJILAN MITROVICA

94% A Paratë në Mirëbesim të Likuidimit (aktualisht në bankë në llogaritë rrjedhëse) 362,807,342.31         129,932,707.82        49,977,010.70        63,708,045.14        94,671,140.60          24,518,438.05        

6% B Paratë në Mirëbesim të Likuidimit (në llogaritë e depozitave me afat) 22,783,395.02 €        8,249,727.16            2,886,068.12          4,314,387.10          5,891,182.73            1,442,029.91          

0% C Paratë në Mirëbesim të Likuidimit (investimet në letrat me vlerë) -                             -                            -                          -                          -                            -                          

100% C=A+B GJITHSEJ Paratë në Mirëbesim të Likuidimit 385,590,737.33 €      138,182,434.98 €     52,863,078.82 €     68,022,432.24 €     100,562,323.33 €     25,960,467.96 €     

%

Tabela 8.1:

Kodi Lloji  Gjithsej të ardhurat / Hyrjet (Të gjitha llogaritë e likuidimit) 434,743,799.10 €      164,279,846.86 €     58,461,818.01 €     72,737,588.53 €     110,491,047.12 €     28,773,498.58 €     
=i1 (liq.sale) 
+i3(deposits)

Income / Receipts
 Të ardhurat e Likuidimit nga SHITJA E ASETEVE (përfshinë depozitat për shitjet e 
kontraktuara)  

75,972,317.57           35,048,046.63          8,393,034.17          6,664,491.14          15,801,874.71          10,064,870.92        

i2 Income / Receipts  Interesi I fituar në llogaritë e likuidimit në mirëbesim 8,278,888.04             4,197,688.57            1,294,249.62          1,035,676.59          1,376,548.23            374,725.03             

i4 Income / Receipts  TVSH hyrëse - shtesë e çmimit të shitjes 532,714.35                31,360.80                 488,133.90             -                          13,219.65                 -                          

i5 Income / Receipts  TVSH-ja e kthyer nga Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) -                             -                            -                          -                          -                            -                          

i6 Income / Receipts  Transferet e 75% të llogarisë së veqantë të mirëbesimit të Privatizimit në llogarinë e mirëbesimit 
të Likudimit  

345,938,780.93         121,967,201.24        48,092,885.46        64,856,284.82        92,800,942.58          18,221,466.83        

i7 Income / Receipts  Paratë e mirëbesimit të NSH-ve të mbajtura nga AKP-ja dhe të transferuara në llogaritë e 
mirëbesimit të Likuidimit  

2,647,535.18             2,479,194.13            -                          36,989.86               60,703.85                 70,647.34               

i8 Income / Receipts  Depozitat e parave në Llogaritë e Mirëbesimit të Likudimit nga kasafortat e NSH-ve 23,028.70                  -                            -                          -                          23,028.70                 -                          

i9 Income / Receipts  Transferet në llogaritë e Mirëbesimit të Likuidimit nga llogaritë bankare të NSH-ve 174,953.81                33,671.70                 21,308.05               7,565.88                 111,930.32               477.86                    

i10 Income / Receipts  Pranimet nga borxhlitë e NSH-ve -                             -                            -                          -                          -                            -                          

i11 Income / Receipts  Pranimet nga aksionet e NSH-ve në kompanitë tjera -                             -                            -                          -                          -                            -                          

i12 Income / Receipts  Të ardhurat e qirasë gjatë procesit të likuidimit 1,164,799.90             522,656.35               167,906.81             133,119.56             299,806.58               41,310.60               

i13 Income / Receipts  Të ardhurat operuese gjatë procesit të likudimit (të tjera)  10,780.62                  27.44                         4,300.00                 3,460.68                 2,992.50                   -                          

i14 Income / Receipts  Të ardhurat e krijuara nga kthimi i mallërave në tranzit  -                             -                            -                          -                          -                            -                          

i15 Income / Receipts
 Të ardhurat e krijuara nga pagesat avanc të kthyera nga kompanitë tjera për avancet e bëra para 
likuidimit  

-                             -                            -                          -                          -                            -                          

i16 Income / Receipts  Transferet nga llogaritë tjera në mirëbesim deri në depozitimin kohor -                             -                            -                          -                          -                            -                          

Tabela 8.2:
TË GJITHA 
REGJIONET PRISHTINA PEJA PRIZREN GJILAN MITROVICA

Kodi Lloji
 Gjithsej Shpenzimet / Shpërndarjet sipas llojit  të shpenzimeve  
(Të gjitha llogaritë e likuidimit)  

49,153,061.77 €        26,097,411.88 €       5,598,739.19 €       4,715,156.29 €       9,928,723.79 €         2,813,030.62 €       

e0 Shperndarje  Fondet tepricë transferuar Qeverisë të Kosovës, neni 19.3.3 i ligjit të AKP-së 28,934,282.32           16,773,641.82          2,824,427.05          2,371,922.90          5,540,225.96            1,424,064.59          

e1 Shpenzim  Ngarkesat bankare 7,756.52                    1,439.00                   1,106.22                 1,007.80                 1,675.30                   2,528.20                 

e2 Shperndarje  Transferi i 20% të punëtorëve(BSPK) nga të ardhurat e shitjes së aseteve gjatë likudimit 7,337,267.52             3,501,370.47            1,134,523.00          696,504.14             1,501,687.54            503,182.37             

e3 Shperndarje  Transferi i 20%  në llogaritë në mirëbesim të punëtorëve në mirëbesim nga likudimi i aseteve  3,311,148.74             2,504,428.63            142,618.63             335,071.51             322,002.32               7,027.65                 

e4+e4a Shperndarje  Tarifa administrative e Agjencise (5% e shitjeve te likuidimit dhe interesit ne llogarite bankare) 4,024,034.06             1,869,665.47            456,097.57             374,166.80             818,803.35               505,300.87             

e12 Shpenzim  Kredia e siguruar pas kërkesës për riorganizim -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e13 Shpenzim  Kompenzimet e shpërblimeve të caktuara nga Oda e Veçantë e Gjykatës Supreme -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e14 Shpenzim  Shpenzimet e Gjykatës 3,566.39                    394.00                       1,901.31                 150.00                    1,121.08                   -                          

e15 Shpenzim  Shpenzimet e Administratorit -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e16 Shpenzim  Ofruesit Profesional te Sherbimeve (Autoriteti I Likuidimit) 3,055,529.86             775,203.17               384,789.19             645,539.99             1,058,378.32            191,619.19             

e25+e26 Shpenzim  Qiraja e paguar 41,857.17                  31,360.10                 -                          6,877.39                 3,619.68                   -                          

e17+e18 Shpenzim  Ofruesit e Shërbimeve 1,027,083.87             478,311.81               42,224.90               80,355.00               405,548.16               20,644.00               
Σ(e5:e11)+e20+e21
+e23+e24+e27+e28

Shpenzim  Mallrat, shërbimet, reklamimet, shpalljet 528,179.72                136,115.04               92,643.00               73,584.83               137,969.41               87,867.44               

e22 Shpenzim  Shërbimet për mbrojtjen e pronave dhe aseteve  255,754.96                6,150.12                   3,801.60                 120,589.98             85,743.64                 39,469.62               

sum(e30:e33) Shpenzim  Shpenzimet mujore (energjia elektrike, uji, plehrat, telekomunikacioni) 40,570.42                  -                            74.26                      4,800.37                 35,491.69                 204.10                    

e19+sum(e34:e39) Shpenzim  Pagesa e tatimeve (Tatimi i të Ardhurave Personale, Tatimi i Pronës, TVSH etj) 540,890.03                3,907.23                   514,532.46             4,585.58                 16,457.34                 1,407.42                 

e40 Shpenzim  Shpenzimet e riorganizimit të shkaktuara gjatë likuidimit  -                             -                            -                          -                          -                            -                          

sum(e41:e65) Shperndarje  Pagesat e kreditorëve të NSH-ve 45,140.19                  15,425.02                 -                          -                          -                            29,715.17               

e66 Shperndarje  Kreditorët - Pronarët, aksionarët, themeluesit, pjesëmarrësit ose partnerët në NSH -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e67 Shperndarje  Teprica për Qeverinë e Kosovës  -                             -                            -                          -                          -                            -                          

j=Σe(68:80) Depozitat me afat  Momentalisht në Llogaritë e Depozitave me Afat  22,783,395.02           8,249,727.16            2,886,068.12          4,314,387.10          5,891,182.73            1,442,029.91          

e81 Letrat me vlerë  Momentalisht në Investimet me Letrat me Vlerë të Qeverisë -                             -                            -                          -                          -                            -                          
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Tabela 8.3:
TË GJITHA 
REGJIONET PRISHTINA PEJA PRIZREN GJILAN MITROVICA

Kodi Lloji
 Gjithsej Shpenzimet / Shpërndarjet sipas Llojit të Kreditorëve (Të gjitha llogaritë e 
Likuidimit) 

49,153,061.77 €        26,097,411.88 €       5,598,739.19 €       4,715,156.29 €       9,928,723.79 €         2,813,030.62 €       

e2+e3 Shperndarje  Mjetet që u takojnë punëtorëve (20%) nga shitjet me likuidim             10,648,416.26              6,005,799.10            1,277,141.63            1,031,575.65              1,823,689.86               510,210.02 

e4+e4a Shperndarje  Tarifa administrative e Agjencise (5% e shitjeve te likuidimit dhe interesit ne llogarite bankare)               4,024,034.06              1,869,665.47               456,097.57               374,166.80                 818,803.35               505,300.87 

e1+sum(e6:e11) Shpenzim  Kostot e Shitjes ose Përndryshe Realizimi i pronës ose aseteve si dhe shpenzimet e likuidimit                  473,662.23                 107,435.79                 89,424.22                 73,592.63                 137,672.11                 65,537.48 

e12+e13 Shpenzim
 Kredia e siguruar pas kërkesës për riorganizim dhe kompenzimet e shpërblimeve të caktuara nga 
Oda e Veçantë e Gjykatës Supreme 

                                -                                  -                                -                                -                                  -                                -   

e14 Shpenzim  Shpenzimet Gjyqesore                      3,566.39                        394.00                   1,901.31                      150.00                     1,121.08                              -   

e15+e16 Shpenzim  Shpenzimet e Administratorit, Autoritetit te Likuidimit dhe Keshilltareve tjere               3,055,529.86                 775,203.17               384,789.19               645,539.99              1,058,378.32               191,619.19 

e21+e22 Shpenzim  Shpenzimet per mirembajtjen dhe mbrojtjen e prones dhe aseteve                  257,593.16                     6,479.32                   4,051.60               121,339.98                   86,252.64                 39,469.62 
e5,e17,e18,e20+su
m(e23:e33)

Shpenzim  Shpenzimet per vazhdimin e operacioneve te Ndermarrjes               1,169,947.27                 539,460.96                 46,374.16                 92,282.76                 446,123.13                 45,706.26 

e19+sum(e34:e39) Shpenzim
 Shpenzimet te likudimit: Pagesa e tatimeve (Tatimi i të Ardhurave Personale, Tatimi i Pronës, 
TVSH etj) 

                 540,890.03                     3,907.23               514,532.46                   4,585.58                   16,457.34                   1,407.42 

e40 Shpenzim  Shpenzimet e riorganizimit të shkaktuara gjatë likuidimit                                  -                                  -                                -                                -                                  -                                -   

e41 Shperndarje  Kreditorët e siguruar për ato raste që janë realizuar nga sigurimi i atyre aseteve                                 -                                  -                                -                                -                                  -                                -   

e42 Shperndarje  Kreditorët e aseteve specifike duke përfshirë pronën e paluajtshme                                 -                                  -                                -                                -                                  -                                -   

e43:e45 Shperndarje  Kreditorët e pagave për 3 muaj pagat bruto dhe pensioni                                 -                                  -                                -                                -                                  -                                -   

e46:e48 Shperndarje  Kreditorët: pagesat për pushim nga puna të papaguara në fillim të Likuidimit                    21,681.46                   13,135.70                              -                                -                                  -                     8,545.76 

Σe(e49:e65) Shperndarje  Kreditorët e pasiguruar                    23,458.73                     2,289.32                              -                                -                                  -                   21,169.41 

e66 Shperndarje  Kreditorët - Pronarët, aksionarët, themeluesit, pjesëmarrësit ose partnerët në NSH                                 -                                  -                                -                                -                                  -                                -   

e0+e67 Shperndarje
 Teprica për Qeverinë e Kosovës dhe Fondet tepricë transferuar Qeverisë të Kosovës, neni 19.3.3 i 
ligjit të AKP-së 

            28,934,282.32            16,773,641.82            2,824,427.05            2,371,922.90              5,540,225.96            1,424,064.59 

Σe(68:80) Depozitat me afat  Momentalisht në llogaritë e Depozitave me Afat              22,783,395.02              8,249,727.16            2,886,068.12            4,314,387.10              5,891,182.73            1,442,029.91 

e81 Letrat me vlerë  Momentalisht në Investimet me Letrat me Vlerë të Qeverisë                                 -                                  -                                -                                -                                  -                                -   

ANALIZA E HOLLËSISHME E TË ARDHURAVE/PRANIMEVE DHE SHPENZIMEVE/SHPËRNDARJEVE NË LIKUIDIM

94% A Paratë në Mirëbesim të Likuidimit (aktualisht në bankë në llogaritë rrjedhëse) 362,807,342.31         129,932,707.82        49,977,010.70        63,708,045.14        94,671,140.60          24,518,438.05        

6% B Paratë në Mirëbesim të Likuidimit (në llogaritë e depozitave me afat) 22,783,395.02 €        8,249,727.16            2,886,068.12          4,314,387.10          5,891,182.73            1,442,029.91          

0% C Paratë në Mirëbesim të Likuidimit (investimet në letrat me vlerë) -                             

100% C=A+B GJITHSEJ Paratë në Mirëbesim të Likuidimit 385,590,737.33 €      138,182,434.98 €     52,863,078.82 €     68,022,432.24 €     100,562,323.33 €     25,960,467.96 €     

%

Tabela 8.4:
TË GJITHA 
REGJIONET PRISHTINA PEJA PRIZREN GJILAN MITROVICA

Kodi Lloji  Gjithsej të ardhurat / Hyrjet (Të gjitha llogaritë e likuidimit) 434,743,799.10 €      164,279,846.86 €     58,461,818.01 €     72,737,588.53 €     110,491,047.12 €     28,773,498.58 €     

i1 Të ardhurat / Hyrjet  Të ardhurat e Likuidimit nga SHITJA E ASETEVE 70,896,212.57           33,471,546.63          7,300,729.17          6,028,991.14          14,682,374.71          9,412,570.92          

i2 Të ardhurat / Hyrjet  Interesi i fituar  8,278,888.04             4,197,688.57            1,294,249.62          1,035,676.59          1,376,548.23            374,725.03             

i3 Të ardhurat / Hyrjet  Depozitat transferuar nga llogaria e depozitave 5,076,105.00             1,576,500.00            1,092,305.00          635,500.00             1,119,500.00            652,300.00             

i4 Të ardhurat / Hyrjet  TVSH hyrëse - shtesë e çmimit të shitjes 532,714.35                31,360.80                 488,133.90             -                          13,219.65                 -                          

i5 Të ardhurat / Hyrjet  TVSH-ja e kthyer nga Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) -                             -                            -                          -                          -                            -                          

i6 Të ardhurat / Hyrjet  Transferet e 75% të llogarisë së veqantë të mirëbesimit të Privatizimit në llogarinë e mirëbesimit 
të Likudimit  

345,938,780.93         121,967,201.24        48,092,885.46        64,856,284.82        92,800,942.58          18,221,466.83        

i7 Të ardhurat / Hyrjet  Paratë e mirëbesimit të NSH-ve të mbajtura nga AKP-ja dhe të transferuara në llogaritë e 
mirëbesimit të Likuidimit  

2,647,535.18             2,479,194.13            -                          36,989.86               60,703.85                 70,647.34               

i8 Të ardhurat / Hyrjet  Depozitat e parave në Llogaritë e Mirëbesimit të Likudimit nga kasafortat e NSH-ve 23,028.70                  -                            -                          -                          23,028.70                 -                          

i9 Të ardhurat / Hyrjet  Transferet në llogaritë e Mirëbesimit të Likuidimit nga llogaritë bankare të NSH-ve 174,953.81                33,671.70                 21,308.05               7,565.88                 111,930.32               477.86                    

i10 Të ardhurat / Hyrjet  Pranimet nga borxhlitë e NSH-ve -                             -                            -                          -                          -                            -                          

i11 Të ardhurat / Hyrjet  Pranimet nga aksionet e NSH-ve në kompanitë tjera -                             -                            -                          -                          -                            -                          

i12 Të ardhurat / Hyrjet  Të ardhurat e qirasë gjatë procesit të likuidimit 1,164,799.90             522,656.35               167,906.81             133,119.56             299,806.58               41,310.60               

i13 Të ardhurat / Hyrjet  Të ardhurat operuese gjatë procesit të likudimit (të tjera)  10,780.62                  27.44                         4,300.00                 3,460.68                 2,992.50                   -                          

i14 Të ardhurat / Hyrjet  Të ardhurat e krijuara nga kthimi i mallërave në tranzit  -                             -                            -                          -                          -                            -                          

i15 Të ardhurat / Hyrjet  Të ardhurat e krijuara nga pagesat avanc të kthyera nga kompanitë tjera për avancet e bëra para 
likuidimit  

-                             -                            -                          -                          -                            -                          

i16 Të ardhurat / Hyrjet  Transferet nga llogaritë tjera në mirëbesim deri në depozitimin kohor -                             -                            -                          -                          -                            -                          
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Table 5:
TË GJITHA 
REGJIONET PRISHTINA PEJA PRIZREN GJILAN MITROVICA

Kodi Lloji
 Gjithsej Shpenzimet / Shpërndarjet - të gjitha kodet 
(Të gjitha llogaritë e likuidimit) 

49,153,061.77 €        26,097,411.88 €       5,598,739.19 €       4,715,156.29 €       9,928,723.79 €         2,813,030.62 €       

e0 Shpenzim  Fondet tepricë transferuar Qeverisë të Kosovës, NENI 19.3.3 i ligjit të AKP-së 28,934,282.32           16,773,641.82          2,824,427.05          2,371,922.90          5,540,225.96            1,424,064.59          

e1 Shpërndarje  Ngarkesat bankare 7,756.52                    1,439.00                   1,106.22                 1,007.80                 1,675.30                   2,528.20                 

e2 Shpërndarje  Transferet për punëtorët (BSPK) 7,337,267.52             3,501,370.47            1,134,523.00          696,504.14             1,501,687.54            503,182.37             

e3 Shpërndarje  Transferet në llogaritë në mirëbesim për punëtorët 3,311,148.74             2,504,428.63            142,618.63             335,071.51             322,002.32               7,027.65                 

e4 Shpenzim  Tarifa Administrative e Agjencisë (5% e shitjeve të likuidimit) 3,610,089.68             1,659,781.02            391,385.09             322,382.96             749,976.00               486,564.61             

e4a Shpenzim  Tarifa Administrative e Agjencisë (5% e interesit ne llogarite bankare) 413,944.38                209,884.45               64,712.48               51,783.84               68,827.35                 18,736.26               

e5 Shpenzim  Pagesat në avans të bëra nga NSH-ja në likuidim -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e6 Shpenzim  Shpenzimet e reklamave 387,153.81                86,744.28                 77,065.97               52,461.97               117,160.97               53,720.62               

e7 Shpenzim  Shpenzimet e shitjes së aseteve në likuidim 1,659.00                    20.00                         489.00                    528.00                    328.00                      294.00                    

e8 Shpenzim   Shpenzimet e vogla administrative, shpenzimet postare 15,484.45                  3,361.40                   2,991.55                 2,238.00                 6,543.70                   349.80                    

e9 Shpenzim  Ruajtje, transportimi i të dhënave të NSH-ve  1,087.60                    359.00                       170.20                    -                          558.40                      -                          

e10 Shpenzim  Avanset e parave të imta për shpenzimet e vogla të likuidimit (178.85)                      (178.85)                     0.00                         0.00                         -                            0.00                         

e11 Shpenzim  Paratë e imta të MBYLLURA Shpenzimet Aktuale për shpenzimet e vogla të likuidimit 60,699.70                  15,690.96                 7,601.28                 17,356.86               11,405.74                 8,644.86                 

e12 Shpenzim  Kredia e siguruar pas kërkesës për riorganizim -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e13 Shpenzim  Kompenzimet e shpërblimeve të caktuara nga Oda e Veçantë e Gjykatës Supreme -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e14 Shpenzim  Shpenzimet e Gjykatës  3,566.39                    394.00                       1,901.31                 150.00                    1,121.08                   -                          

e15 Shpenzim  Shpenzimet e Administratorit  -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e16 Shpenzim  Ofruesit Profesional të Shërbimeve 3,055,529.86             775,203.17               384,789.19             645,539.99             1,058,378.32            191,619.19             

e17 Shpenzim  Ofruesit e Shërbimeve (Pagesat Bruto) 888,153.87                346,061.81               42,224.90               80,355.00               398,868.16               20,644.00               

e18 Shpenzim  Ofruesit e shërbimeve (pagesat NETO) 138,930.00                132,250.00               -                          -                          6,680.00                   -                          

e19 Shpenzim  Tatimi i të ardhurave personale për Ofruesit e Shërbimeve  2,997.50                    1,327.50                   -                          -                          1,670.00                   -                          

e20 Shpenzim  Shërbimet Profesionale  55,344.27                  26,122.49                 4,075.00                 250.00                    533.60                      24,363.18               

e21 Shpenzim  Shërbimet për mirëmbajtjen e aseteve 1,838.20                    329.20                       250.00                    750.00                    509.00                      -                          

e22 Shpenzim  Shërbimet për mbrojtjen e pronës dhe aseteve  255,754.96                6,150.12                   3,801.60                 120,589.98             85,743.64                 39,469.62               

e23 Shpenzim  Pagesa në avans për udhëtime zyrtare  -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e24 Shpenzim  Udhëtimet zyrtare  494.98                       -                            -                          -                          -                            494.98                    

e25 Shpenzim  Qiraja e paguar (Bruto) 6,121.60                    1,280.00                   -                          4,045.60                 796.00                      -                          

e26 Shpenzim  Qiraja e paguar (neto - pa tatimin mbi qiranë) 35,735.57                  30,080.10                 -                          2,831.79                 2,823.68                   -                          

e27 Shpenzim  Mallërat 1,825.76                    1,825.76                   -                          -                          -                            -                          

e28 Shpenzim  Mallërat në tranzit para likuidimit -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e29 Shpenzim  Shërbimet  2,770.80                    1,840.80                   -                          -                          930.00                      -                          

e30 Shpenzim  Uji  2,299.67                    -                            -                          1,884.11                 415.56                      -                          

e31 Shpenzim  Energjia elektrike  31,688.36                  -                            74.26                      2,465.09                 28,944.91                 204.10                    

e32 Shpenzim  Mbeturinat  360.24                       -                            -                          360.24                    -                            -                          

e33 Shpenzim  Telekomunikacioni (Interneti, telefoni) 6,222.15                    -                            -                          90.93                      6,131.22                   -                          

e34 Shpenzim  Tatimi i mbajtur në burim për qiranë e paguar 2,995.21                    2,579.73                   -                          18.30                      397.18                      -                          

e35 Shpenzim  Tatimi i paguar për qiranë e pranuar 5,799.20                    -                            -                          4,391.78                 -                            1,407.42                 

e36 Shpenzim  Tatimi në Pronë (Komunës) 14,242.00                  -                            14,242.00               -                          -                            -                          

e37 Shpenzim  Tatimi në interesin e fituar gjatë likuidimit -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e38 Shpenzim  Tatimi i korporatës -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e39 Shpenzim  TVSH-ja e paguar ATK-së  514,856.12                -                            500,290.46             175.50                    14,390.16                 -                          

e40 Shpërndarje  Shpenzimet e riorganizimit të shkaktuara gjatë likuidimit  -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e41 Shpërndarje  Kreditorët e Siguruar  -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e42 Shpërndarje  Kreditorët - Pronësia e Aseteve -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e43 Shpërndarje  Pagat (neto) Kreditorët preferencial 3 pagat -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e44 Shpërndarje  Tatimi i të ardhurave personale (kreditorët preferencial 3 pagat) -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e45 Shpërndarje  Kontributi pensional (për kreditorët preferencial - 3 pagat) -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e46 Shpërndarje  Kreditorët: pagesat neto për pushim nga puna të papaguara në fillim të Likuidimit 21,681.46                  13,135.70                 -                          -                          -                            8,545.76                 

e47 Shpërndarje  Tatimi i të ardhurave personale (kreditorët preferencial - pushim nga puna) -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e48 Shpërndarje  Kontributi pensional (kreditorët preferencial - pushim nga puna) -                             -                            -                          -                          -                            -                          
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e49 Shpërndarje  Pagat (neto) Kreditorët e Pasiguruar  1,483.10                    843.35                       -                          -                          -                            639.75                    

e50 Shpërndarje  Tatimi i të ardhurave personale (pagat e pasiguruara të kreditorëve)  -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e51 Shpërndarje  Kontributi Pensional për Kreditorët e Pasiguruar  927.53                       -                            -                          -                          -                            927.53                    

e52 Shpërndarje  Huazimet - Kreditorët e Pasiguruar -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e53 Shpërndarje  Avanset e pranuara në para të gatshme nga NSH-të - Kreditorët e Pasiguruar  -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e54 Shpërndarje  Furnitorët vendor Kreditorët e Pasiguruar 510.09                       510.09                       -                          -                          -                            -                          

e55 Shpërndarje  Furnitorët Ndërkombëtar Kreditorët e Pasiguruar  -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e56 Shpërndarje  Tatimi në pronë Kreditorët e Pasiguruar  14,138.55                  -                            -                          -                          -                            14,138.55               

e57 Shpërndarje  Tatimi mbi Qiranë Kreditorët e Pasiguruar  -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e58 Shpërndarje  Tatimi i Korporatës Kreditorët e Pasiguruar  1,479.93                    -                            -                          -                          -                            1,479.93                 

e59 Shpërndarje  TVSH Kreditorët e Pasiguruar  1,126.60                    -                            -                          -                          -                            1,126.60                 

e60 Shpërndarje  Tatimi i paragjykuar Kreditorët e Pasiguruar  -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e61 Shpërndarje  Energjia elektrike Kreditorët e Pasiguruar 1,779.89                    383.58                       -                          -                          -                            1,396.31                 

e62 Shpërndarje  Uji Kreditorët e Pasiguruar  670.25                       -                            -                          -                          -                            670.25                    

e63 Shpërndarje  Mbeturinat Kreditorët e Pasiguruar  -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e64 Shpërndarje  Telekomunikacioni dhe Interneti Kreditorët e Pasiguruar  567.79                       552.30                       -                          -                          -                            15.49                      

e65 Shpërndarje  Kreditorët e tjerë të pasiguruar  775.00                       -                            -                          -                          -                            775.00                    

e66 Shpërndarje  Kreditorët - Pronarët, aksionarët, themeluesit, pjesëmarrësit ose partnerët në NSH -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e67  Teprica për Qeverinë e Kosovës  -                             -                            -                          -                          -                            -                          

Tabela 8.6:

Kodi Lloji  GJITHSEJ DEPOZITIMET ME AFAT  22,783,395.02 €        8,249,727.16 €         2,886,068.12 €       4,314,387.10 €       5,891,182.73 €         1,442,029.91 €       

e68 Depozitat me afat depozita me afat 1 muaj -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e69 Depozitat me afat depozita me afat 2 muaj -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e70 Depozitat me afat depozita me afat 3 muaj -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e71 Depozitat me afat depozita me afat 4 muaj -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e72 Depozitat me afat depozita me afat 5 muaj -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e73 Depozitat me afat depozita me afat 6 muaj 7,355,809.48             2,683,649.02            817,005.69             1,546,549.83          1,877,465.16            431,139.78             

e74 Depozitat me afat depozita me afat 7 muaj -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e75 Depozitat me afat depozita me afat 8 muaj -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e76 Depozitat me afat depozita me afat 9 muaj -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e77 Depozitat me afat depozita me afat 10 muaj -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e78 Depozitat me afat depozita me afat 11 muaj -                             -                            -                          -                          -                            -                          

e79 Depozitat me afat depozita me afat 12 muaj 15,427,585.54           5,566,078.14            2,069,062.43          2,767,837.27          4,013,717.57            1,010,890.13          

e80 Depozitat me afat depozita me afat për ditë të ndryshme -                             -                            -                          -                          -                            -                          

Depozitat me afat  Depozitat me afat që janë NË TRANZIT por që ende nuk janë kthyer në llogaritë individuale -                             -                            -                          -                          -                            -                          

Depozitat me afat 
Interesi i depozitave NË TRANZIT për depozitat që kanë maturuar por që ende nuk janë kthyer në 
llogari individuale  

-                             -                            -                          -                          -                            -                          

Tabela 8.7:
Kodi Lloji  GJITHSEJ INVESTIMET NE LETRAT ME VLERE TE QEVERISE -                             -                            -                          -                          -                            -                          
e81 Letrat me vlere Investimet ne letrat me vlere te Qeverise -                             -                            -                          -                          -                            -                          
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DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT
PAGESAT PËR PUNËTORËT E NSH-ve

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT

Tabela 9 raporti i nënshkruar më 22 Janar 2014

për periudhën deri 31 Dhjetor 2013

PËRMBLEDHJA E PAGESAVE PËR PUNËTORËT (BSPK) 
20% nga të ardhurat e privatizimit, likuidimit dhe parave në mirëbesim të 

NSH-ve
SHUMA

1+5+sum(8:13) GJITHSEJ paguar punëtorëve 80,139,454.10 €             

1=2+3+4 Të paguara nga të ardhurat e privatizimit 72,447,618.09                

2 Paguar nga të ardhurat e Spinoff-i të Rregullt 53,304,483.67                

3 Paguar nga të ardhurat e Spinoff-it Special 13,069,034.05                

4 Paguar nga mjetet në mirëbesim që u takojnë punëtorëve (të ardhurat nga privatizimi) 6,074,100.37                  

5=6+7 Paguar nga të ardhurat e likudimit 7,337,267.52                  

6 Paguar nga të ardhurat e likuidimit (direkt prej llogarive të likuidimit) 7,337,267.52                  

7 Paguar nga mjetet në mirëbesim që u takojnë punëtorëve (të ardhurat nga likuidimi) -                                  

8 Paguar direkt nga Paratë e NSH-së në Mirëbesim 11,249.70                       

9
Paguar nga Pjesa për Punëtorë në mirëbesim 

(nga paratë e NSH-ve në mirëbesim)
343,318.79                     

10 Paguar direkt nga Depozita e Ofertës në Privatizim -                                  

11 Paguar direkt nga Tarifa për Dorëzimin e Tenderit në Privatizim -                                  

12 Paguar direkt nga Depozita e Ofertës në Likuidim -                                  

13 Paguar direkt nga Tarifa për Regjistrim në Likuidim -                                  

GJITHSEJ
të transferuar në llogaritë e mirëbesimit e të ardhurave të Punëtorëve 

34,023,176.29 €             

Të ardhurat e Punëtorëve transferuar në llogaritë e mirëbesimit të punëtorëve nga të ardhurat e 

privatizimit
30,712,027.55                

Të ardhurat e Punëtorëve të transferuar në llogaritë e mirëbesimit të Punëtorëve nga të ardhurat e 

Likudimit
3,311,148.74                  

Të ardhurat e Punëtorëve të transferuar në llogaritë e mirëbesimit të Punëtorëve nga të ardhurat 

në mirëbesim të NSH-ve
5,874.24                         

Avni J. Jashari, CA, CFE, IS Adem Selishta
Drejtor i Financave dhe Buxhetit Udhëheqës i Njësisë për Menaxhimin e Fondeve 

Agjencia Kosovare e Privatizimit Agjencia Kosovare e Privatizimit 

22 Janar 2014 22 Janar 2014
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DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT
Interesi dhe nr. i llogarive në BANKËN QENDRORE TË KOSOVËS

AGJENCIA KOSOVARE E  PRIVATIZIMIT

raporti i nënshkruar më 22 Janar 2014

për periudhën deri 31 Dhjetor 2013
Tabela 10

INTERESI I FITUAR NË LLOGARITË E AKP-së NË BQK SHUMA

1 Paratë në mirëbesim të Privatizimit        24,469,435.77 

2 Paratë në mirëbesim të Likuidimit          8,278,888.04 

3 Paratë e NSH-ve në mirëbesim            383,655.12 

4 Paratë e Komercializimit të NSH-ve në mirëbesim            290,464.74 

5 Të ardhurat e punëtorëve të NSH-ve            198,217.01 

6 Depozitat e Ofertave të Privatizimit            602,080.21 

7 Tarifa e Dorëzimit të ofertave të Privatizimit              79,535.30 

8 Depozitat e Ofertave të likuidimit              84,881.42 

9 Tarifa e Regjistrimit të Likudimit                4,353.53 

10 Depozita e Komisionit të Shqyrtimit të Likuidimit 85.87                    

11 Kapitali themelues i AKP-së            118,972.16 

12 Fondi rezervë i AKP-së            117,175.50 

13 Paratë e Donatorit                   467.25 

14 Tarifa Administrative e AKP-së              67,110.06 

15 Investimet në letrat me vlerë                           -   

GJITHSEJ INTERESI I FITUAR  (Që nga korriku 2003 deri më tani) 34,695,321.98 €   

Llojet e Llogarive në BQK 
Nr. i llogarive 

aktive 
Numri i llogarive të 

mbyllura
Të hapura

Paratë e Privatizimit në Mirëbesim (aktualisht në bankë) 822 122 944

Paratë e Likuidimit në Mirëbesim 313 5 318

Paratë e NSH-së në Mirëbesim 152 9 161

Paratë nga Komercializimi I NSH-së në Mirëbesim 16 1 17

Pjesa për Punëtorë në mirëbesim (transferuar nga llogaritë e privatizimit dhe likuidimit) 250 2 252

Depozita e Ofertës në Privatizim 1 0 1

Tarifa për Dorëzimin e Tenderit në Privatizim 1 0 1

Depozita e Ofertës në Likuidim 1 0 1

Tarifa për Regjistrim në Likuidim 1 0 1

Depozita e Komisionit për Shqyrtimin e Likuidimit 1 0 1

Kapitali Themelor I AKP-së 1 0 1

Fondi Rezervë i AKP-së 1 0 1

Paratë nga Donatorët 1 0 1

Tarifa Administrative e AKP-së 1 0 1

Llogaritë e Depozitave me Afat 13 0 13

Investimet në letrat me vlerë 1 0 1

Gjithsej numri i llogarive në BQK 1576 139 1715

Përgaditur nga: A.J. and A.S. Page: 19 of 51



DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT

QE NGA VITI 2003 E DERI NE PERIUDHEN RAPORTUESE deri me: 31 Dhjetor 2013

NUMRI I TRANSAKSIONEVE BAZUAR NE LLOJIN E LLOGARIVE Tabela 11

Lloji i llogarive të AKP-së Daljet Hyrjet Interesi Gjithsej

Komercializimi 415                       363                       1,479                    2,257              

Donatori 18                         17                         89                         124                 

Pjesa e punetoreve 777                       1,178                    2,482                    4,437              

Likuidimi 10,428                 6,678                    12,903                 30,009           

Depozitat e ofertes per likuidim 4,282                    2,481                    122                       6,885              

Tarifa e dorëzimit të ofertës në likuidim 146                       2,591                    117                       2,854              

Depozita e Komisionit per shqyrtim te 

likuidimit 
121                       134                       30                         285                 

Kapitali themeltar i AKP-se 26                         21                         153                       200                 

Fondi Rezervë i AKP-se 60                         211                       114                       385                 

Privatizimi 16,715                 13,254                 57,583                 87,552           

Depozitat e ofertes per privatizim 9,453                    5,296                    157                       14,906           

Tarifa e dorëzimit të ofertës në privatizim 380                       5,187                    151                       5,718              

Paratë e NSH-ve ne mirebesim 2,159                    2,630                    5,970                    10,759           

Depozitat kohore 12,638                 13,822                 24,403                 50,863           

Tarifa Administrative e AKP-së 237                       1,360                    10                         1,607              

Gjithsej 57,855                 55,223                 105,763               218,841         

QE NGA JANAR 2013 E DERI NE PERIUDHEN RAPORTUESE deri me: 31 Dhjetor 2013

NUMRI I TRANSAKSIONEVE BAZUAR NE LLOJIN E LLOGARIVE

Lloji i llogarive të AKP-së Daljet Hyrjet Interesi Grand Total

Komercializimi -                  

Donatori -                  

Pjesa e punetoreve 31                         74                         105                 

Likuidimi 2,062                    906                       2,968              

Depozitat e ofertes per likuidim 984                       565                       1,549              

Tarifa e dorëzimit të ofertës në likuidim 30                         565                       595                 

Depozita e Komisionit per shqyrtim te 

likuidimit 
1                           1                     

Kapitali themeltar i AKP-se -                  

Fondi Rezervë i AKP-se 1                           22                         23                   

Privatizimi 1,257                    123                       1,380              

Depozitat e ofertes per privatizim 292                       228                       520                 

Tarifa e dorëzimit të ofertës në privatizim 7                           223                       230                 

Paratë e NSH-ve ne mirebesim 185                       501                       686                 

Depozitat kohore 3                           1,203                    1,206              

Tarifa Administrative e AKP-së 221                       136                       357                 

Gjithsej 5,073                    4,547                    -                        9,620              
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DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT

NUMRI I TRANSAKSIONEVE BAZUAR NE LLOJIN E LLOGARIVE deri me: 31 Dhjetor 2013

2003-2013 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Nr. Lloji i llogarive të AKP-së Gjithsej Gjithsej Gjithsej Gjithsej Gjithsej Gjithsej Gjithsej Gjithsej Gjithsej Gjithsej Gjithsej Gjithsej

1       Privatizimi 87,552              1,380                16,969           26,653             14,707        8,487           6,618           6,708           4,078           1,352           429              171              

2       Likuidimi 30,009              2,968                6,506             9,041               4,560           2,571           2,256           1,721           384              2                   -               -               

3       Paratë e NSH-ve ne mirebesim 10,759              686                    2,100             3,038               1,780           1,183           976              694              186              60                56                -               

4       Komercializimi 2,257                444                 729                  443              279              245              117              -               -               -               -               

5       Pjesa e punetoreve 4,437                105                    1,792             1,746               551              109              73                61                -               -               -               -               

6       Depozitat e ofertes per privatizim 14,906              520                    815                 1,035               1,069           1,114           603              3,194           3,518           2,147           656              235              

7       Tarifa e dorëzimit të ofertës në privatizim 5,718                230                    324                 428                  467              377              190              1,225           1,301           849              138              189              

8       Depozitat e ofertes per likuidim 6,885                1,549                1,493             1,111               1,316           80                409              677              244              6                   -               -               

9       Tarifa e dorëzimit të ofertës në likuidim 2,854                595                    857                 431                  535              17                22                263              128              6                   -               -               

10     Depozita e Komisionit per shqyrtim te likuidimit 285                    1                        22                   218                  41                3                   -               -               -               -               -               -               

11     Kapitali themeltar i AKP-se 200                    28                   52                    29                16                18                14                14                15                13                1                   

12     Fondi Rezervë i AKP-se 385                    23                      81                   92                    43                60                16                15                55                -               -               -               

13     Donatori 124                    21                   40                    29                15                13                6                   -               -               -               -               

14     Depozitat kohore 50,863              1,206                16,231           21,965             11,461        

15     Tarifa Administrative e AKP-së 1,607                357                    1,250             

Grand Total 218,841            9,620                48,933           66,579            37,031        14,311        11,439        14,695        9,908           4,437           1,292           596              
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PËRMBLEDHJE E INFORMIMIT PëR MENAXHMENTIN MË DATËN 31-Dec-13

Tabela 12

 Të dhënat e 
fundit Deri më Deri më Deri më Deri më Deri më Deri më Deri më Deri më Deri më

31-Dec-13 31-Dec-12 31-Dec-11 31-Dec-10 31-Dec-09 31-Dec-08 1-Jul-08 31-Dec-07 31-Dec-06 31-Dec-05

1 Numri i NSH-ve të tenderuara 406 343 306                     285                 258                   245                    244                   243                   187                   128                 

2 Numri i Ndërmarrejeve të Reja të tenderuara 834 738 689                     630                 558                   514                    506                   504                   348                   -                  

3 Numri i kontratave të shitjes të nënshkruara 738 708 644                     579                 521                   418                    418                   345                   216                   84                   

3a Kontratat e SORr-ve të nënshkruara 712 682 619                     554                 497                   394                    394                   323                   200                   79                   

3b Kontratat e SOS-ve të nënshkruara 26 26 25                       25                   24                     24                      24                     22                     16                     5                     

4 Numri i kontratave të shitjes "Në PRITJE" - (është emëruar ofertuesi Fitues i Përkohshëm) 34 34 45                       57                   48                     96                      79                     146                   85                     65                   

4a Kontratat e vlerësuara të SORr-ve në Pritje 34 34 45                       57                   47                     94                      77                     142                   83                     62                   

4b Kontratat e vlerësuara të SOS-ve në Pritje -                      -                      -                      -                  1                       2                        2                       4                       2                       3                     

5=3+4 Numri i kontratatave të nënshkruara & në Pritje 772 742 689                     636                 569                   514                    497                   491                   301                   149                 

5a Numri i SORr-ve (të nënshkruara dhe në Pritje; 3a dhe 4a) 746 716 664                     611                 544                   488                    471                   465                   283                   141                 

5b Numri i SOS-ve (të nënshrkuara dhe në Pritje; 3b dhe 4b) 26 26 25                       25                   25                     26                      26                     26                     18                     8                     

6* Gjithsej të ardhurat e privatizimit të pranuara në bankë [Σ(6c:6g)] 595,874,153€     574,353,214€     557,139,162       501,000,042   429,843,971     387,645,810      383,880,547     362,607,873     267,784,767     -                  

6a Të drejtat e likuidimit (nga të ardhurat e privatizimit) 446,905,615       430,764,910       417,854,372       400,800,033   343,875,177     310,116,648      307,104,437     289,776,059     214,227,814     -                  

6b Të drejtat legjitime të Punëtorëve (nga të ardhurat e Privatizimit) 119,174,831       114,870,643       111,427,832       100,200,008   85,968,794       77,529,162        76,776,109       72,444,015       53,556,953       21,957,440     

6c Prej të cilave i janë paguar BSPK-së (nga të ardhurat e privatizimit) 72,447,618         64,359,323         45,941,956         31,942,161     19,220,920       18,050,564        15,567,824       15,259,671       9,867,284         -                  6c Prej të cilave i janë paguar BSPK-së (nga të ardhurat e privatizimit) 72,447,618         64,359,323         45,941,956         31,942,161     19,220,920       18,050,564        15,567,824       15,259,671       9,867,284         -                  

6d Bilanci i transfereve në llogaritë në mirëbesim për punëtorët minus transferet tjera në BSPK 24,637,927         28,579,628         19,739,656         9,277,988       120,991            135,404             135,404            271,381            -                   -                  

6b-6c Mbetur për t'u transferuar në BSPK (nga të ardhurat e privatizimit) 46,727,213         50,511,320         65,485,877         68,257,847     66,747,874       59,478,598        61,208,286       57,184,344       43,689,670       21,957,440     

6e Të transferuara në llogaritë e likuidimit (75% e shitjes nga privatizimi) 345,938,781       240,967,342       211,231,900       180,538,334   150,152,515     107,885,082      107,880,628     74,764,872       672,894            -                  

6f Të transferuara në tarifen administrative te Agjencise (5% e shitjes nga privatizimi) 28,804,965         28,804,965         -                      -                  -                    -                    -                    -                   -                   -                  

6g Paratë e aksionarëve të Ndër. të Reja të paguara nga ofertuesit dhe të transferuara në MEF 812,500              811,250              758,750              707,250          630,000            427,500             427,500            333,750            188,750            -                  

6h+6i Paratë e Privatizimit të mbetura në Bankë (llog. rrjedhese dhe me afat) 122,250,942       210,830,705       279,466,900       278,534,309   259,719,544     261,147,260      259,869,191     271,978,199     257,244,590     -                  

6h Paratë e Privatizimit ne llogarite rrjedhese 113,154,007       210,830,705       128,866,638       49,331,573     259,719,544     261,147,260      259,869,191     271,978,199     257,244,590     -                  

6i Paratë e Privatizimit të deponuara me afat 9,096,935           -                      150,600,263       229,202,736   -                    -                    -                    -                   -                   -                  

7 Shuma e llogaritur e Kontratave të shitjes NËNSHKRUARA DHE Në PRITJE 588,584,655€     564,990,265€     543,698,367       512,651,231   442,382,713     401,626,032      391,106,893     381,847,107     283,232,968     -                  

7a Vlera e Kontratave të shitjes të SORr-ve të Nënshkruara 476,622,353       452,079,635       432,121,399       373,952,508   304,628,533     260,646,958      260,646,958     218,415,081     163,513,329     -                  

7b Vlera e Kontratave të shitjes të SOS-ve të Nënshkruara 92,938,595         92,938,595         91,826,495         91,826,495     91,723,495       91,723,495        91,723,495       90,994,556       78,486,002       -                  

7c Vlera e llogaritur e Kontratave të shitjes të SORr të Në PRITJE 19,023,707         19,972,035         19,750,473         46,872,228     45,927,685       44,997,579        34,478,440       70,465,531       39,463,637       62,000,000     

7d Vlera e llogaritur e Kontratave të shitjes të SOS-ve Në PRITJE -                      -                      -                      -                  103,000            4,258,000          4,258,000         1,971,939         1,770,000         36,000,000     

8 Shuma e investimit të SOS-ve të dakorduara me kontratë €198,511,440 €199,052,564 196,292,564       196,292,564   196,342,564     196,342,564      196,342,564     191,342,564     121,842,564     45,987,564     

9 Numri i punëtorëve të SOS-ve për t'i angazhuar sipas kontratës 7,913 8,622 8,195                  8,195              8,114                8,114                 8,114                8,034                6,306                1,584              

10 Shuma e investimeve të SOS-ve - pronari i ri lirohet nga obligimet raportuese €157,815,673 €152,054,476 150,264,911       110,008,174   80,165,094       2,001,531          2,001,531         -                   -                   -                  

11 Numri i punëtorëve të punësuar në SOS - pronari i ri lirohet nga obligimet raportuese 5,563 5,302 5,066                  4,005              2,846                323                    323                   -                   -                   -                  

12 Shuma e investimeve të SOS - është ushtruar kthimi i aksioneve 3,791,398 3,791,398 1,666,265           1,666,265       1,666,265         -                    -                    -                   -                   -                  

13 Numri i punëtorëve të SOS të punësuar - është ushtruar kthimi i aksioneve 1,051 1,051 500                     500                 500                   -                    -                    -                   -                   -                  

14 Shuma e investimeve të SOS-ve - ende nën vlerësim €10,715,366 €15,253,625 16,969,843         49,070,905     62,069,032       119,716,976      97,006,141       90,983,335       25,451,535       -                  

15 Numri i punëtorëve të punësuar në SOS  - ende nën vlerësim 446 904 1,537                  2,608              3,231                6,515                 6,044                6,165                2,639                -                  
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16 Numri i investitorëve aktual në bazën e të dhënave (parakualifikuar& tjetër) 21,055                18,669                16,820                14,807            11,810              10,018               9,546                9,426                6,578                -                  

16a Numri i investitorëve të para-kualifikuar 4,896 4,381 3,986                  3,582              3,024                2,792                 2,703                2,675                1,907                1,009              

16b Numri i investitorëve tjerë të regjistruar 16,159 14,288 12,834                11,225            8,786                7,226                 6,843                6,751                4,671                1,242              

17 Numri i NSH-ve të miratuara për likuidim 278                     179                     179                     176                 120                   120                    120                   113                   76                     -                  

17a NSH-të e dërguara drejtpërdrejt në likuidim ( pika 13a ështët përfshirë në pikën 13 ) 94 15 15                       15                   9                       9                        9                       -                   -                   -                  

18 Numri i Shitjeve me Likuidim të filluara 502                     384                     242                     178                 106                   106                    106                   107                   -                   -                  

18a Numri i kontratave të shitjes me likudim (të Nënshkruara) 391                     298                     200                     142                 101                   36                      36                     36                     -                   -                  

18b Numri i kontratave të shitjes me likudim (në pritje) 111                     86                       42                       36                   5                       70                      70                     78                     -                   -                  

19 Vlera e kontratave të shitjes gjatë likuidimit (të Nënshkruara) 69,816,307€       61,898,588€       42,393,468         27,298,462     17,268,218       4,293,164          4,293,164         3,797,992         -                   -                  

20 Vlera e llogaritur e Kontratave të shitjes gjatë likuidimit (në Pritje) 18,180,192€       11,260,171€       12,048,474         5,685,605       1,214,450         14,189,134        14,189,134       8,320,138         -                   -                  

21 Gjithsej para të likuidimit në mirëbesim të pranuara në bankë 75,972,318€       62,692,521€       51,338,140         28,580,413     18,502,667       11,095,529        11,095,529       8,103,552         1,976,725         -                  

22 Paguar BSPK-së nga të ardhurat e likuidimit 7,337,268€         5,642,411€         2,805,069           1,484,965       999,850            85,079               85,079              85,079              57,756              -                  

23 Numri i NSH-ve per te cilat ka perfunduar procesi i likuidimit 4                         3                         -                      -                  -                    -                    -                    -                   -                   -                  

24 Numri i listave preliminare të punëtorëve të NSH-ve (për shqyrtim të ankesave në AKP) 1 19 11                       105                 101                   41                      41                     41                     -                   -                  

25 Numri i listave përfundimtare të punëtorëve të NSH-ve (për shqyrtim në Dhomën e Vecantë) 228 206 166                     53                   27                     7                        7                       7                       -                   -                  

26 Numri i listave të punëtorëve të NSH-ve miratuara nga Dhoma e Veçantë dhe të paguara 78 70 66                       66                   66                     65                      59                     58                     35                     -                  

6c+22 Gjithsej paguar BSPK-se (nga privatizimi, likuidimi dhe parave te NSH-ve ne mirebesim) €80,128,204 €70,012,984 €48,747,025 €33,427,126 €20,220,769 €18,135,644 €15,652,903 €15,344,750 €9,925,040
Sqarimet:

SORr - Spin-Ofi i Rregullt;      SOS - Spin-ofi Special

* Përfshin interesin e fituar në llogaritë 

**Bazuar në informatat e pranuara nga Departamentet e AKP-së.

Ky PIM është përgatitur** dhe menaxhohet nga: Nënshkruar më

_______________________________ 20-Jan-14
Avni J. Jashari, CA, CFE, ISAvni J. Jashari, CA, CFE, IS
Dretor i Financave dhe Buxhetit  
Agjencia Kosovare e Privatizimit

data e harmonizimit të llogarive bankare në mirëbesim
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DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT

PASQYRAT FINANCIARE TE LLOGARIVE NE MIREBESIM SIPAS KATEGORIVE

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT

LLOGARITË E PRIVATIZIMIT NË MIRËBESIM Tabela 13
llogari aktive deri në fund të periudhës raportuese 822

BILANCI I RRJEDHËS SË PARASË
prej 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003

deri 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011 Viti 2013 Viti 2012

Hyrjet në llogaritë rrjedhëse

1 pi1 - çmimi I shitjes 546,791,692.64        529,760,235.38         515,839,495.14         17,031,457.26        13,920,740.24          

2 pi2 - interesi I fituar 24,469,435.77          24,469,664.53           23,251,096.16           (228.76)                   1,218,568.37            

3
pi3 - Regjistrimi i Ndermarrjes se Re transferuar nga 

tenderuesi 
1,250.00                   -                              -                              1,250.00                 -                             

4 pi4 - Depozitë nga llogaria e depozitës për tenderë 24,670,000.00          23,027,500.00           20,237,500.00           1,642,500.00          2,790,000.00            

5
pi5 - çmimi I shitjes I transferuar nga llogaria e depozitës së 

tenderit 
-                            -                              -                              -                           -                             

6
pi6 - çmimi I shitjes I transferuar nga tarifa e paraqitjes së 

tenderit 
-                            -                              -                              -                           -                             

7 pi7 - transferim I gabuar qeveritar nga banka 358,271.09               358,271.09                 358,271.09                 -                           -                             

8 pi8 - shuma e dëmshpërblimit paguar gabimisht në privatizim 196,656.64               -                              -                              196,656.64             -                             

9
pi9 - transferim nga llogari të tjera në mirëbesim deri në 

maturimin e depozitës me afat 
(2.00)                         (2.00)                           881,210.66                 -                           (881,212.66)              

Gjithsej Hyrjet në llogaritë rrjedhëse 596,487,304             577,615,669               560,567,573               18,871,635             17,048,096               

Zbrit: Daljet nga llogaritë rrjedhëse

1 pe1 - shpenzime bankare 57,140.23                 57,106.33                   57,019.73                   33.90                       86.60                         

2 pe2 - Regjistrimi i Ndermarrjes se Re transferuar në MFE 812,500.00               811,250.00                 758,750.00                 1,250.00                 52,500.00                 

3
pe3 - Tarifa Administrative e Agjencisë (5% e shitjes nga 

privatizimi)
29,786,385.02          28,804,965.14           -                              981,419.88             28,804,965.14          

4 pe4 - 20% te ardhurave nga privatizimi transferuar në BSPK 66,373,517.72          63,719,451.23           45,666,854.51           2,654,066.49          18,052,596.72          

5
pe5 - Pjesë e 20% të të ardhurave nga privatizimi të 

transferuara në llogaritë e punëtorëve 
30,712,027.55          29,219,500.04           20,014,757.12           1,492,527.51          9,204,742.92            

6
pe6 - 75% e të ardhurave nga privatizimi transferuar në 

likuidim 
345,938,780.93        240,967,341.99         211,231,900.22         104,971,438.94      29,735,441.77          

7 pe7 - trf e interesit në llogari të tjera në mirëbesim 695.61                      695.61                        695.61                        -                           -                             

8 pe8 - transferim në Fondin rezervë të AKP -                            -                              -                              -                           -                             

9
pe9 - transferim i çmimit të shitjes në llogari të tjera në 

mirëbesim të privatizimit 
-                            313,533.41                 313,533.41                 (313,533.41)            -                             

10
pe10 - Korrigjimi i transferimeve të gabuara qeveritare nga 

banka 
358,158.29               358,158.29                 358,158.29                 -                           -                             

11
pe11 - korrigjim i trf të çmimit të shitjes nga llogaria depozitë e 

tenderit 
-                            1,165,805.15              1,165,805.15              (1,165,805.15)         -                             

12
pe12 - depozitë e transferuar gabimisht nga fondi i privatizimit 

tek tenderuesit 
-                            1,150,000.00              1,150,000.00              (1,150,000.00)         -                             

13
pe13 - ofrues të shërbimeve të paguar gabimisht nga llogaritë 

e privatizimit 
750.00                      750.00                        750.00                        -                           -                             

14
pe14 - transferim i shumës dëmshpërblyese në llogaritë e 

sakta dëmshpërblyese
196,406.64               196,406.64                 196,406.64                 -                           -                             

15
pe15 - transferim në llogari të tjera në mirëbesim përkohësisht 

deri në maturimin e depozitave me afat 
-                            -                              186,042.20                 -                           (186,042.20)              

16
pe16 - transferim tek palët e treta në emër të llogarive të tjera 

në mirëbesim deri në maturimin e depozitave me afat 
-                            -                              -                              -                           -                             

Gjithsej Daljet nga llogaritë rrjedhëse 474,236,362             366,764,964               281,100,673               107,471,398           85,664,291               

Gjendja e llogarive rrjedhëse (Hyrjet - Daljet) 122,250,942             210,850,705               279,466,900               (88,599,763)            (68,616,195)              
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Gjendja e llogarive të depozitave kohor

17 pe17 - Depozitë me afat 1 muaj 132,085,766.08        132,085,766.08         112,085,766.08         -                           20,000,000.00          

18 pe18 - Depozitë me afat 2 muaj (47,152,907.06)         (47,152,907.06)          -                              -                           (47,152,907.06)         

19 pe19 - Depozitë me afat 3 muaj (2,402,504.44)           (2,402,504.44)            30,009,688.60           -                           (32,412,193.04)         

20 pe20 - Depozitë me afat 4 muaj -                            -                              -                              -                           -                             

21 pe21 - Depozitë me afat 5 muaj 27,152,907.06          27,152,907.06           53,753,406.06           -                           (26,600,499.00)         

22 pe22 - Depozitë me afat 6 muaj (15,172,068.95)         (19,816,259.47)          (6,441,467.59)            4,644,190.52          (13,374,791.88)         

23 pe23 - Depozitë me afat 7 muaj -                            -                              -                              -                           -                             

24 pe24 - Depozitë me afat 8 muaj -                            -                              -                              -                           -                             

25 pe25 - Depozitë me afat 9 muaj (49,853,965.44)         (49,853,965.44)          (28,608,286.44)          -                           (21,245,679.00)         

26 pe26 - Depozitë me afat 10 muaj -                            -                              -                              -                           -                             

27 pe27 - Depozitë me afat 11 muaj -                            -                              -                              -                           -                             

28 pe28 - Depozitë me afat 12 muaj 4,971,023.01            518,278.39                 30,332,471.02           4,452,744.62          (29,814,192.63)         

29 pe29 - Depozitë me afat te ndryshem (40,531,315.13)         (40,531,315.13)          (40,531,315.13)          -                           -                             

Gjithsej depozitat kohor 9,096,935                 (0)                                150,600,263               9,096,935               (150,600,263)            

1 Gjendja në llogaritë rrjedhese 113,154,007             210,850,705               128,866,638               
2 Gjendja e depozitave kohor 9,096,935                 (0)                                150,600,263               

3 depozitat kohor ne tranzit

4 Gjithsej depozitat kohor 9,096,935                 (0)                                150,600,263               
5=1+4 GJENDJA (llog. rrjedhëse dhe depozitat) 122,250,942             210,850,705               279,466,900               

deri më 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011

Avni J. Jashari, CA, CFE, IS Adem Selishta
Drejtor i Financave dhe Buxhetit Udhëheqës i Njësisë për Menaxhimin e Fondeve 

Agjencia Kosovare e Privatizimit Agjencia Kosovare e Privatizimit 

22 Janar 2014 22 Janar 2014

Page: 25 of 51



DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT

PASQYRAT FINANCIARE TE LLOGARIVE NE MIREBESIM SIPAS KATEGORIVE

AGJENCIA KOSOVARE E  PRIVATIZIMIT

LLOGARITË E LIKUIDIMIT NË MIRËBESIM Tabela 14
llogari aktive deri në fund të periudhës raportuese 313

BILANCI I RRJEDHËS SË PARASË

prej 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003

deri 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011 Viti 2013 Viti 2012

Hyrjet në llogaritë rrjedhëse

1 i1 - Shitje gjatë likuidimit 70,896,212.57          58,458,470.56            49,435,464.13            12,437,742.01    9,023,006.43            

2 i2 - Interesi i fituar 8,278,888.04            8,278,888.04              7,113,270.29              -                      1,165,617.75            

3
i3 - Depozita të transferuara nga llogaria e depozitës së 

tenderëve
5,076,105.00            4,234,050.00              1,930,500.00              842,055.00         2,303,550.00            

4 i4 - TVSH hyrëse 532,714.35               532,714.35                 532,714.35                 -                      -                            

5 i5 - TVSH kthyer nga ATK-ja -                            -                              -                              -                      -                            

6 i6 - Transferimi i 75% nga shitjet me privatizim 345,938,780.93        240,967,341.99          211,231,900.22          104,971,438.94  29,735,441.77          

7 i7 - Transferimi i parave të NSH-ve në mirëbesim 2,647,535.18            2,607,983.95              2,745,027.15              39,551.23           (137,043.20)              

8 i8 - Transferimi i depozitave të parave të gatshme 23,028.70                 23,028.70                   23,028.70                   -                      -                            

9 i9 - Transferim nga llogaritë bankare të NSH-ve 174,953.81               174,953.81                 174,953.81                 -                      -                            

10 i10 - Pranimet nga debitorët e NSH-ve -                            -                              -                              -                      -                            

11 i11 - Pranimet nga aksionet e NSH-ve në kompani të tjera -                            -                              -                              -                      -                            

12 i12 - Të ardhura nga qiraja 1,164,799.90            732,874.66                 630,014.56                 431,925.24         102,860.10               

13 i13 - Të ardhura tjera 10,780.62                 10,680.62                   3,668.12                     100.00                7,012.50                   

14 i14 - Të ardhura të krijuara nga kthimi i mallrave në tranzit -                            -                              -                              -                      -                            

15
i15 - Të ardhura të krijuara nga pagesa avancë që janë 

kthyer nga ndërmarrje të tjera për avanca të dhëna para 

likuidimit

-                            -                              -                              -                      -                            

16
i16 - transferim nga llogari të tjera në mirëbesim deri në 

maturimin e depozitave me afat 
-                            -                              26,496.73                   -                      (26,496.73)                

Gjithsej Hyrjet në llogaritë rrjedhëse 434,743,799             316,020,987               273,847,038               118,722,812       42,173,949               

Zbrit: Daljet nga llogaritë rrjedhëse

1
e0 - Fondet Tepricë për Qeverinë e Kosovës - neni 19.3.3 i 

Ligjit të AKP-së
28,934,282.32          28,934,282.32            -                              -                      28,934,282.32          

2 e1 - Shpenzimet bankare 7,756.52                   7,499.62                     7,433.92                     256.90                65.70                        

3 e2 - Transferim tek punëtorët (BSPK) 7,337,267.52            5,642,411.32              2,805,069.17              1,694,856.20      2,837,342.15            

4 e3 - Transferim tek llogaritë ne mirebesim per punëtorët 3,311,148.74            2,142,829.35              1,107,211.98              1,168,319.39      1,035,617.37            

5
e4 - Tarifa administrative e agjencisë (5% e shitjeve me 

likuidim)
3,610,089.68            3,133,167.03              -                              476,922.65         3,133,167.03            

6
e4a - Tarifa Administrative e Agjencisë (5% e interesit në 

llogarinë bankare të likuidimit)
413,944.38               413,944.38                 -                              -                      413,944.38               

7 e5 - Pagesa avans nga NSH në likuidim -                            -                              -                              -                      -                            

8 e6 - Shpenzime për reklamim 387,153.81               387,451.21                 262,741.89                 (297.40)               124,709.32               

9 e7 - Kostoja e shitjes për likuidim të aseteve 1,659.00                   1,659.00                     300.00                        -                      1,359.00                   

10 e8 - Gjëra për zyrë, shpenzime të vogla zyre dhe posta 15,484.45                 15,484.45                   -                              -                      15,484.45                 

11 e9 - Magazinim, transportim i dokumentave të NSH-ve 1,087.60                   1,087.60                     -                              -                      1,087.60                   

12 e10 - Para të imta AVANS për kosto të vogla për likuidim (178.85)                     (178.85)                       (178.85)                       -                      -                            

13
e11 - Shpenzimet e imta te MBYLLURA - Shpenzime aktuale 

për kosto të vogla likuidimi 
60,699.70                 60,699.70                   54,472.92                   -                      6,226.78                   

14 e12 - Kredit i siguruar pas kërkesës për riorganizim -                            -                              -                              -                      -                            

15
e13 - Shpërblime kompenzimi të vendosura nga Oda e 

Veçantë e Gjykatës Supreme 
-                            -                              -                              -                      -                            

16 e14 - Shpenzime për gjykatë 3,566.39                   3,566.39                     917.58                        -                      2,648.81                   

17 e15 - Shpenzime të administratorit -                            -                              -                              -                      -                            

18
e16 - Ofrues Profesional të Shërbimeve (Autoriteti i 

Likuidimit)
3,055,529.86            -                              -                              3,055,529.86      -                            
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19 e17 - Ofrues të shërbimeve (pagesa bruto) 888,153.87               897,825.87                 860,813.87                 (9,672.00)            37,012.00                 

20 e18 - Ofrues të shërbimeve (pagesa neto) 138,930.00               11,430.00                   11,430.00                   127,500.00         -                            

21
e19 - Tatimi në të ardhura personale për Ofrues të 

Shërbimeve 
2,997.50                   2,997.50                     2,997.50                     -                      -                            

22 e20 - Shërbime profesionale 55,344.27                 55,094.27                   43,497.93                   250.00                11,596.34                 

23 e21 - Shërbime për mirëmbajtje të aseteve 1,838.20                   1,838.20                     1,838.20                     -                      -                            

24 e22 - Shërbime për mbrojtje të pronës dhe aseteve 255,754.96               165,947.96                 135,652.17                 89,807.00           30,295.79                 

25 e23 - Pagesa në avans për udhëtime zyrtare -                            -                              -                              -                      -                            

26 e24 - Udhëtime zyrtare 494.98                      494.98                        494.98                        -                      -                            

27 e25 - Qiraja e paguar (bruto) 6,121.60                   6,121.60                     6,121.60                     -                      -                            

28 e26 - Qiraja e paguar (neto pas tatimit mbi qiranë) 35,735.57                 35,735.57                   34,402.42                   -                      1,333.15                   

29 e27 - Mallëra 1,825.76                   1,825.76                     1,825.76                     -                      -                            

30 e28 - Mallëra në tranzit para likuidimit -                            -                              -                              -                      -                            

31 e29 - Shërbime 2,770.80                   930.00                        930.00                        1,840.80             -                            

32 e30 - Ujë 2,299.67                   1,727.26                     1,727.26                     572.41                -                            

33 e31 - Rrymë 31,688.36                 30,941.38                   30,941.38                   746.98                -                            

34 e32 - Mbeturina 360.24                      360.24                        360.24                        -                      -                            

35 e33 - Telekomunikacion (Internet, telefon) 6,222.15                   6,222.15                     6,222.15                     -                      -                            

36 e34 - Tatimi që mbahet mbi qiranë e paguar 2,995.21                   2,995.21                     2,863.36                     -                      131.85                      

37 e35 - Tatimi i paguar për qiranë e pranuar 5,799.20                   5,799.20                     5,799.20                     -                      -                            

38 e36 - Tatimi komunal në pronë 14,242.00                 14,242.00                   14,242.00                   -                      -                            

39 e37 - Tatimi mbi interesin gjatë likuidimit -                            -                              -                              -                      -                            

40 e38 - Tatimi i korporatës -                            -                              -                              -                      -                            

41 e39 - TVSH paguar ATK-së 514,856.12               514,856.12                 514,856.12                 -                      -                            

42
e40 - Shpenzime për riorganizim të shkaktuara gjatë 

likuidimit 
-                            -                              -                              -                      -                            

43 e41 - Kreditorë të siguruar -                            -                              -                              -                      -                            

44 e42 - Kërkesat mbi pronësinë e aseteve -                            -                              -                              -                      -                            

45 e43 - Pagat (neto) kreditorë preferencialë 3 paga -                            -                              -                              -                      -                            

46
e44 - Tatimi në ardhurat personale (kreditorë preferencialë 3 

paga)
-                            -                              -                              -                      -                            

47
e45 - Kontribute për pension (për kreditorë preferencialë 3 

paga)
-                            -                              -                              -                      -                            

48
e46 - Pagesa për ndërprerje të punësimit (neto) kreditorë 

preferencialë 
21,681.46                 21,681.46                   21,681.46                   -                      -                            

49
e47 - Tatimi në të ardhura personale (pagesa për ndërprerje 

të punës kreditorë preferencialë)
-                            -                              -                              -                      -                            

50
e48 - Kontributi për pension (për pagesë të ndërprerjes së 

punës për kreditorë preferencialë)
-                            -                              -                              -                      -                            

51 e49 - Pagat (neto) kreditorë të pasiguruar 1,483.10                   1,483.10                     1,483.10                     -                      -                            

52
e50 - Tatimi në të ardhura personale (pagat e kreditorëve të 

pasiguruar)
-                            -                              -                              -                      -                            

53 e51 - Kontribute për pension kreditorë të pasiguruar 927.53                      927.53                        927.53                        -                      -                            

54 e52 - Kreditorët e pasiguruar - Huazimet -                            -                              -                              -                      -                            

55
e53 - Avanset e pranuara në para të gatshme nga NSH-të - 

kreditorë të pasiguruar 
-                            -                              -                              -                      -                            

56 e54 - Furnizues vendorë kreditorë të pasiguruar 510.09                      510.09                        510.09                        -                      -                            

57 e55 - Furnizues ndërkombëtarë kreditorë të pasiguruar -                            -                              -                              -                      -                            

58 e56 - Tatimi në pronë - kreditorë të pasiguruar 14,138.55                 14,138.55                   14,138.55                   -                      -                            

59 e57 - Tatimi mbi qiranë kreditorë të pasiguruar -                            -                              -                              -                      -                            

60 e58 - Tatimi i korporatës kreditorë të pasiguruar 1,479.93                   1,479.93                     1,479.93                     -                      -                            

61 e59 - TVSH kreditorë të pasiguruar 1,126.60                   1,126.60                     1,126.60                     -                      -                            

62 e60 - Tatimi i paragjykuar kreditorë të pasiguruar -                            -                              -                              -                      -                            

63 e61 - Rryma kreditorë të pasiguruar 1,779.89                   1,779.89                     1,779.89                     -                      -                            

64 e62 - Ujë kreditorë të pasiguruar 670.25                      670.25                        670.25                        -                      -                            

65 e63 - Mbeturina kreditorë të pasiguruar -                            -                              -                              -                      -                            

66 e64 - Telekomunikim dhe Internet kreditorë të pasiguruar 567.79                      567.79                        567.79                        -                      -                            

67 e65 - Kreditorë tjerë të pasiguruar 775.00                      775.00                        775.00                        -                      -                            

68
e66 - Kërkesa të pronarëve, aksionarëve, themeluesve, 

pjesëmarrësve, partnerëve në NSH 
-                            -                              -                              -                      -                            

69 e67 - Suficiti transferuar Qeverisë së Kosovës -                            -                              -                              -                      -                            

Gjithsej Daljet nga llogaritë rrjedhëse 49,153,062               42,546,429                 5,960,125                   6,606,633           36,586,304               

Gjendja e llogarive rrjedhëse (Hyrjet - Daljet) 385,590,737             273,474,558               267,886,913               112,116,180       5,587,645                 
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Gjendja e llogarive të depozitave kohor

70 e68 - depozitë me afat 1 muaj 84,393,455.98          84,393,455.98            84,393,455.98            -                      -                            

71 e69 - Depozitë me afat 2 muaj (27,001,631.63)         (27,001,631.63)           -                              -                      (27,001,631.63)         

72 e70 - Depozitë me afat 3 muaj (22,352,934.73)         (22,352,934.73)           17,066,403.31            -                      (39,419,338.04)         

73 e71 - Depozitë me afat 4 muaj -                            -                              -                              -                      -                            

74 e72 - Depozitë me afat 5 muaj (22,998,107.37)         (22,998,107.37)           (91,314.37)                  -                      (22,906,793.00)         

75 e73 - Depozitë me afat 6 muaj (8,978,187.78)           (16,333,997.26)           4,720,456.78              7,355,809.48      (21,054,454.03)         

76 e74 - Depozitë me afat 7 muaj -                            -                              -                              -                      -                            

77 e75 - Depozitë me afat 8 muaj -                            -                              -                              -                      -                            

78 e76 - Depozitë me afat 9 muaj (25,663,247.32)         (25,663,247.32)           (7,303,800.32)             -                      (18,359,447.00)         

79 e77 - Depozitë me afat 10 muaj -                            -                              -                              -                      -                            

80 e78 - Depozitë me afat 11 muaj -                            -                              -                              -                      -                            

81 e79 - Depozitë me afat 12 muaj 20,303,366.58          4,875,781.04              28,777,037.26            15,427,585.54    (23,901,256.22)         

82 e80 - Depozitë me afat ditë të ndryshme 25,080,681.26          25,080,681.26            25,080,681.26            -                      -                            

Gjithsej depozitat kohor 22,783,395               (0)                                152,642,920               22,783,395         (152,642,920)            

1 Gjendja në llogaritë rrjedhese 362,807,342             273,474,558               115,243,993               

2 Gjendja e depozitave kohor 22,783,395               (0)                                152,642,920               

3 depozitat kohor ne tranzit (26,268.53)                  

4 Gjithsej depozitat kohor 22,783,395               (0)                                152,616,651               

5=1+4 GJENDJA (llog. rrjedhëse dhe depozitat) 385,590,737             273,474,558               267,860,645               

deri më 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011

Avni J. Jashari, CA, CFE, IS Adem Selishta
Drejtor i Financave dhe Buxhetit Udhëheqës i Njësisë për Menaxhimin e Fondeve 

Agjencia Kosovare e Privatizimit Agjencia Kosovare e Privatizimit 

22 Janar 2014 22 Janar 2014
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LLOGARITË E PARAVE TË NSH NË MIRËBESIM Tabela 15
llogari aktive deri në fund të periudhës raportuese 152

BILANCI I RRJEDHËS SË PARASË

prej 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003

deri 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011 Viti 2013 Viti 2012

Hyrjet në llogaritë rrjedhëse

1 si1 - interesi i fituar 383,655.12          383,655.12                  356,479.90                  -                      27,175.22                 

2 si2 - qiraja e pranuar 6,903,083.95       6,087,124.30               5,595,541.99               815,959.65         491,582.31               

3 si3 - shitje nga ATK përmes konfiskimit të aseteve të NSH 1,686,062.68       1,578,162.08               1,573,634.08               107,900.60         4,528.00                   

4 si4 - dividenda nga aksionet e NSH në ndërmarrje të tjera 22,140.84            22,140.84                    22,140.84                    -                      -                            

5 si5 - shitje e aksioneve të NSH-ve në ndërmarrje të tjera 450,593.92          450,593.92                  450,593.92                  -                      -                            

6 si6 - TVSH hyrëse nga ndërmarrje të tjera 75,812.11            75,812.11                    75,812.11                    -                      -                            

7 si7 - shitje e shërbimeve 3,555.00              3,555.00                      3,555.00                      -                      -                            

8 si8 - shitja e aseteve nga NSH-te 2,448,043.59       2,448,043.59               2,448,043.59               -                      -                            

9 si9 - trasferim qeveritar gabimisht nga banka 1,051.20              1,051.20                      1,051.20                      -                      -                            

10 si10 - shitja e mallrave nga NSH 309,718.60          91,562.00                    91,562.00                    218,156.60         -                            

11 si11 - transferim i fondeve nga fonde të tjera të NSH-ve 2,680,656.82       2,680,656.82               2,148,487.59               -                      532,169.23               

12 si12 - kompensim për shpenzime nga buxheti i Kosovës 52,807.00            52,807.00                    52,807.00                    -                      -                            

13 si13 - transferime gabimisht nga palët e treta -                       -                              -                              -                      -                            

14 si14 - transferim i përkohshëm nga llogari të tjera në mirëbesim 188,432.85          188,432.85                  217,797.76                  -                      (29,364.91)                

15 sil5 - shitja e banesave nga AKP-ja 41,001.08            14,214.05                    -                              26,787.03           14,214.05                 

Gjithsej Hyrjet në llogaritë rrjedhëse 15,246,615          14,077,811                  13,037,507                  1,168,804           1,040,304                 

Zbrit: Daljet nga llogaritë rrjedhëse

1 se1 - Para në mirëbesim të NSH transferuar në likuidim 2,640,743.68       2,601,192.45               2,738,097.32               39,551.23           (136,904.87)              

2 se2 - shpenzime bankare 616.96                 458.86                         456.76                         158.10                2.10                          

3
se3 - Tarifë administrative për agjencinë (5% e të ardhurave të 

tjera të NSH nëse eshte e aplikueshme)
246,107.20          246,107.20                  -                              -                      246,107.20               

4
se4 - transferim tek llogari të tjera në mirëbesim përkohësisht 

deri në maturimin e depozitave me afat 
-                       -                              -                              -                      -                            

5
se5 - transferim tek palët e treta në emër të llogarive të tjera në 

mirëbesim përkohësisht deri në maturimin e depozitave me afat 
-                       -                              -                              -                      -                            

6 se6 - transferim tek BSPK nga llogaritë në mirëbesim të NSH 11,249.70            11,249.70                    -                              -                      11,249.70                 

7 se7 - tatimi në të ardhura personale 55,305.95            52,161.60                    52,161.60                    3,144.35             -                            

8 se8 - kontribut për pension 251,020.71          246,412.21                  246,412.21                  4,608.50             -                            

9 se9 - tatimi komunale në pronë 122,660.16          122,660.16                  92,415.85                    -                      30,244.31                 

10 se10 - TVSH paguar tek ATK 335,016.75          302,761.69                  302,761.69                  32,255.06           -                            

11 se11 - transferim tek Keshilli i Menaxhimit te Bankkosit 511,612.15          511,612.15                  511,612.15                  -                      -                            

12 se12 - Ofrues Shërbimesh 1,550.00              1,550.00                      1,550.00                      -                      -                            

13 se13 - Ujë 1,245.38              1,245.38                      1,245.38                      -                      -                            

14 se14 - Mbeturina 417.02                 417.02                         417.02                         -                      -                            

15 se15 - Telekomunikacion (Internet, telefon) 541.75                 541.75                         541.75                         -                      -                            

16 se16 - Rrymë 174,165.49          71,846.48                    4,918.57                      102,319.01         66,927.91                 

17 se17 - shpenzime nga paratë e imta -                       -                              -                              -                      -                            

18 se18 - Urdhër gjykate për avokatët 3,649.80              3,375.80                      3,375.80                      274.00                -                            

19 se19 - pagat për punëtorët e NSH 3,400,449.98       3,359,455.93               3,165,950.84               40,994.05           193,505.09               

20 se20 - shërbime 44,666.08            44,456.08                    44,456.08                    210.00                -                            

21 se21 - Qiraja e paguar (Bruto) 13,187.87            13,187.87                    11,987.87                    -                      1,200.00                   

22 se22 - Qiraja e paguar (NETO pas tatimit mbi qiranë) -                       -                              -                              -                      -                            

23 se23 - tatimi që mbahen mbi qiranë e paguar -                       -                              -                              -                      -                            

24 se24 - tatimi paguar për qiranë e marrë 61,921.39            38,448.78                    38,448.78                    23,472.61           -                            

25 se25 - transferim tek NSH për operacione 5,018.23              5,018.23                      5,018.23                      -                      -                            

26 se26 - ofrues të shërbimeve 1,400.00              1,400.00                      1,400.00                      -                      -                            

27 se27 - transferuar tek llogaritë për pjesën që u takon punëtorëve 5,874.24              5,874.24                      1,474.74                      -                      4,399.50                   

28 se28 - transferim tek Buxheti i Kosovës 53,579.82            53,579.82                    -                              -                      53,579.82                 

29
se29 - urdhëra gjykate për shpërblim të Ndërmarrjeve 

(ushtruesve të kërkesave)
-                       -                              -                              -                      -                            

30
se30 - urdhëra gjykate për shpërblim të ushtruesve fizikë të 

kërkesave 
-                       -                              -                              -                      -                            

31 se31 - tatim I paragjykuar 57,046.47            57,046.47                    57,046.47                    -                      -                            

32 se32 - tatimi I korporatës 7,805.66              7,805.66                      7,805.66                      -                      -                            

33 se33 - transferim tek debitorët e NSH 346,628.00          346,628.00                  346,628.00                  -                      -                            

Gjithsej Daljet nga llogaritë rrjedhëse 8,353,480            8,106,494                    7,636,183                    246,987              470,311                    

Gjendja e llogarive rrjedhëse (Hyrjet - Daljet) 6,893,134            5,971,317                    5,401,324                    921,817              569,993                    
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Gjendja e llogarive të depozitave kohor

34 se34 - Depozitë me afat 1 muaj 2,119,516.10       2,119,516.10               2,119,516.10               -                      -                            

35 se35 - Depozitë me afat 2 muaj (640,546.02)         (640,546.02)                -                              -                      (640,546.02)              

36 se36 - Depozitë me afat 3 muaj (99,001.38)           (99,001.38)                  976,481.26                  -                      (1,075,482.64)           

37 se37 - Depozitë me afat 4 muaj -                       -                              -                              -                      -                            

38 se38 - Depozitë me afat 5 muaj 640,546.02          640,546.02                  1,069,610.02               -                      (429,064.00)              

39 se39 - Depozitë me afat 6 muaj (533,396.31)         (533,396.31)                (124,135.81)                -                      (409,260.50)              

40 se40 - Depozitë me afat 7 muaj -                       -                              -                              -                      -                            

41 se41 - Depozitë me afat 8 muaj -                       -                              -                              -                      -                            

42 se42 - Depozitë me afat 9 muaj (640,458.60)         (640,458.60)                (296,557.60)                -                      (343,901.00)              

43 se43 - Depozitë me afat 10 muaj -                       -                              -                              -                      -                            

44 se44 - Depozitë me afat 11 muaj -                       -                              -                              -                      -                            

45 se45 - Depozitë me afat 12 muaj 1,082.37              1,082.37                      699,285.59                  -                      (698,203.22)              

46 se46 - Depozitë me afat me dite te ndryshme (847,742.18)         (847,742.18)                (847,742.18)                -                      -                            

Gjithsej depozitat kohor 0                          0                                  3,596,457                    -                      (3,596,457)                

1 Gjendja në llogaritë rrjedhese 6,893,134            5,971,317                    1,804,867                    

2 Gjendja e depozitave kohor 0                          0                                  3,596,457                    

3 depozitat kohor ne tranzit

4 Gjithsej depozitat kohor 0                          0                                  3,596,457                    

5=1+4 GJENDJA (llog. rrjedhëse dhe depozitat) 6,893,134            5,971,317                    5,401,324                    

deri më 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011

Avni J. Jashari, CA, CFE, IS Adem Selishta
Drejtor i Financave dhe Buxhetit Udhëheqës i Njësisë për Menaxhimin e Fondeve 

Agjencia Kosovare e Privatizimit Agjencia Kosovare e Privatizimit 

22 Janar 2014 22 Janar 2014
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LLOGARITË E KOMERCIALIZIMIT Tabela 16
llogari aktive deri në fund të periudhës raportuese 16

BILANCI I RRJEDHËS SË PARASË
prej 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003

deri 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011 Viti 2013 Viti 2012

Hyrjet në llogaritë rrjedhëse

1 ci1 - qiraja fituar nga komercializimi 5,020,552.09        5,020,552.09        5,013,652.78        -                       6,899.31                    

2 ci2 - interesi I fituar 290,464.74           290,464.74           266,560.66           -                       23,904.08                 

3 ci3 - tarifa për paraqitjen e tenderit për komercializim 195,377.55           195,377.55           195,377.55           -                       -                             

Gjithsej Hyrjet në llogaritë rrjedhëse 5,506,394             5,506,394             5,475,591             -                       30,803                       

Zbrit: Daljet nga llogaritë rrjedhëse

1 ce1 - te hyrat nga komercializimi të transferuara në likuidim 6,791.50               6,791.50               6,929.83               -                       (138.33)                     

2
ce2 - Tarifa Administrative e Agjencisë (5% e të ardhurave 

nga komercializimi)
264,829.95           264,829.95           -                        -                       264,829.95               

3
ce3 - transferim i tarifës për komercializim tek fondi rerzervë i 

Agjencisë 
206,510.00           206,510.00           -                        -                       206,510.00               

4
ce4 - transferim në llogari të tjera në mirëbesim përkohësisht 

deri në maturimin e depozitave me afat 
-                        -                        -                        -                       -                             

5 ce5 - shpenzime bankare (302.59)                 (302.59)                 (302.59)                 -                       -                             

6 ce6 - Ofrues Shërbimesh për NSH në komercializim 8,392.50               8,392.50               8,392.50               -                       -                             

7 ce7 - pagesa e debitorëve 590,110.02           590,110.02           590,110.02           -                       -                             

8 ce8 - tatimi komunal ne prone 74,222.51             74,222.51             66,526.11             -                       7,696.40                    

9 ce9 - depozita gjyqësore -                        -                        -                        -                       -                             

10 ce10 - shpenzime gjyqësore të pakthyeshme 120.90                  120.90                  120.90                  -                       -                             

11 ce11 - shërbime 500,000.00           500,000.00           500,000.00           -                       -                             

12
ce12 - transferim i përkohshëm në llogari të tjera në 

mirëbesim 
188,432.85           188,432.85           188,432.85           -                       -                             

Gjithsej Daljet nga llogaritë rrjedhëse € 1,839,108 € 1,839,108 € 1,360,210 € 0 € 478,898

Gjendja e llogarive rrjedhëse (Hyrjet - Daljet) 3,667,287             3,667,287             4,115,381             -                       (448,095)                   

Gjendja e llogarive të depozitave kohor

13 ce13 - Depozitë me afat 1 muaj 1,061,792.89        1,061,792.89        1,061,792.89        -                       -                             

14 ce14 - Depozitë me afat 2 muaj (81,354.35)            (81,354.35)            -                        -                       (81,354.35)                

15 ce15 - Depozitë me afat 3 muaj 549,728.28           549,728.28           2,128,590.58        -                       (1,578,862.30)           

16 ce16 - Depozitë me afat 4 muaj -                        -                        -                        -                       -                             

17 ce17 - Depozitë me afat 5 muaj 81,354.35             81,354.35             144,737.35           -                       (63,383.00)                

18 ce18 - Depozitë me afat 6 muaj (107,461.99)         (107,461.99)         (40,814.62)            -                       (66,647.37)                

19 ce19 - Depozitë me afat 7 muaj -                        -                        -                        -                       -                             

20 ce20 - Depozitë me afat 8 muaj -                        -                        -                        -                       -                             

21 ce21 - Depozitë me afat 9 muaj (115,948.96)         (115,948.96)         (65,144.96)            -                       (50,804.00)                

22 ce22 - Depozitë me afat 10 muaj -                        -                        -                        -                       -                             

23 ce23 - Depozitë me afat 11 muaj -                        -                        -                        -                       -                             

24 ce24 - Depozitë me afat 12 muaj (139,850.24)         (139,850.24)         1,069,181.64        -                       (1,209,031.88)           

25 ce25 - Depozitë me afat ditë të ndryshme (1,248,259.98)      (1,248,259.98)      (1,248,259.98)      -                       -                             

Gjithsej depozitat kohor -                        -                        3,050,083             -                       (3,050,083)                

1 Gjendja në llogaritë rrjedhese 3,667,287             3,667,287             1,065,298             
2 Gjendja e depozitave kohor -                        -                        3,050,083             

3 depozitat kohor ne tranzit

4 Gjithsej depozitat kohor -                        -                        3,050,083             
5=1+4 GJENDJA (llog. rrjedhëse dhe depozitat) 3,667,287             3,667,287             4,115,381             

deri më 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011

Avni J. Jashari, CA, CFE, IS Adem Selishta
Drejtor i Financave dhe Buxhetit Udhëheqës i Njësisë për Menaxhimin e Fondeve 

Agjencia Kosovare e Privatizimit Agjencia Kosovare e Privatizimit 

22 Janar 2014 22 Janar 2014
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LLOGARITË E PUNËTORËVE Tabela 17
llogari aktive deri në fund të periudhës raportuese 250

BILANCI I RRJEDHËS SË PARASË

prej 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003

deri 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011 Viti 2013 Viti 2012

Hyrjet në llogaritë rrjedhëse

1
emi1 - pjesa që u takon punetoreve te transferuara nga 

privatizimi 
30,712,027.55        29,219,500.04           20,014,757.12           1,492,527.51      9,204,742.92           

2 emi2 - pjesa që u takon punëtorëve transferuar nga likuidimi 3,311,148.74          2,142,829.35             1,107,211.98             1,168,319.39      1,035,617.37           

3 emi3 - interesi i fituar 198,217.01             198,217.01                115,258.01                -                     82,959.00                

4
emi4 - pjesa që u takon punëtorëve transferuar nga paratë e 

NSH-ve në mirëbesim 
5,874.24                 5,874.24                    1,474.74                    -                     4,399.50                  

5
emi5 - transfer nga llogaritë tjera në mirëbesim deri në 

maturitet të depozitave kohore
(0.00)                       (0.00)                         -                            -                     (0.00)                        

Gjithsej Hyrjet në llogaritë rrjedhëse 34,227,268             31,566,421                21,238,702                2,660,847           10,327,719              

Zbrit: Daljet nga llogaritë rrjedhëse

1
eme1 - pjesa e punëtorëve nga privatizimi transferuar tek 

BSPK
6,074,100.37          639,871.90                275,101.11                5,434,228.47      364,770.79              

2
eme2 - pjesa e punëtorëve nga te ardhurat e likuidimit 

transferuar tek BSPK
-                          -                            -                            -                     -                           

3 eme3 - shpenzime bankare 42.00                      38.10                         32.70                         3.90                   5.40                         

4
eme4 - pjesa e punëtorëve nga te ardhurat prej parave në 

mirëbesim të NSH-ve transferuar tek BSPK
343,318.79             -                            -                            343,318.79         -                           

Gjithsej Daljet nga llogaritë rrjedhëse 6,417,461               639,910                     275,134                     5,777,551           364,776                   

Gjendja e llogarive rrjedhëse (Hyrjet - Daljet) 27,809,806             30,926,511                20,963,568                (3,116,704)         9,962,943                

Gjendja e llogarive të depozitave kohor

5 eme5 - Depozitë me afat 1 muaj 4,233,341.08          4,233,341.08             4,233,341.08             -                     -                           

6 eme6 - Depozitë me afat 2 muaj 0.00                        0.00                          -                            -                     0.00                         

7 eme7 - Depozitë me afat 3 muaj 2,386,383.16          2,386,383.16             7,702,426.50             -                     (5,316,043.34)          

8 eme8 - Depozitë me afat 4 muaj -                          -                            -                            -                     -                           

9 eme9 - Depozitë me afat 5 muaj -                          -                            -                            -                     -                           

10 eme10 - Depozitë me afat 6 muaj -                          -                            -                            -                     -                           

11 eme11 - Depozitë me afat 7 muaj -                          -                            -                            -                     -                           

12 eme12 - Depozitë me afat 8 muaj -                          -                            -                            -                     -                           

13 eme13 - Depozitë me afat 9 muaj (1,705,708.45)         (1,705,708.45)            (1,705,708.45)            -                     -                           

14 eme14 - Depozitë me afat 10 muaj -                          -                            -                            -                     -                           

15 eme15 - Depozitë me afat 11 muaj -                          -                            -                            -                     -                           

16 eme16 - Depozitë me afat 12 muaj (648,831.96)            (648,831.96)               3,767,858.47             -                     (4,416,690.43)          

17 eme17 - Depozitë me afat ne dite te ndryshme (4,265,183.83)         (4,265,183.83)            (4,265,183.83)            -                     -                           

Gjithsej depozitat kohor -                          -                            9,732,734                  -                     (9,732,734)               

1 Gjendja në llogaritë rrjedhese 27,809,806             30,926,511                11,230,834                

2 Gjendja e depozitave kohor -                          -                            9,732,734                  

3 depozitat kohor ne tranzit

4 Gjithsej depozitat kohor -                          -                            9,732,734                  

5=1+4 GJENDJA (llog. rrjedhëse dhe depozitat) 27,809,806             30,926,511                20,963,568                

deri më 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011

Avni J. Jashari, CA, CFE, IS Adem Selishta
Drejtor i Financave dhe Buxhetit Udhëheqës i Njësisë për Menaxhimin e Fondeve 

Agjencia Kosovare e Privatizimit Agjencia Kosovare e Privatizimit 

22 Janar 2014 22 Janar 2014
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DEPOZITAT E OFERTAVE TË SHITJEVE ME PRIVATIZIM Tabela 18
Llogaria: 1000435000000104

BILANCI I RRJEDHËS SË PARASË

prej 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003

deri 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011 Viti 2013 Viti 2012

Hyrjet në llogaritë rrjedhëse

1 pbdi1 - depozitë tenderi 169,287,320.51   162,983,987.51        150,104,989.01        6,303,333.00      12,878,998.50         

2 pbdi2 - interesi i fituar 602,080.21          602,080.21               600,554.37               -                     1,525.84                  

3
pbdi3 - pagesa e çmimit të shitjes në llogarinë depozitë të 

tenderit për privatizim 
1,617,210.00       1,613,210.00            1,613,210.00            4,000.00            -                           

4
pbdi4 - pagesa e tarifës së paraqitjeve të tenderit në 

llogarinë depozitë të tenderëve për privatizim 
16,950.00            17,650.00                 16,650.00                 (700.00)              1,000.00                  

5
pbdi5 - transferimi i depozitës  nga tarifa për paraqitjen e 

tenderit për privatizim 
230,000.00          230,000.00               70,000.00                 -                     160,000.00              

6
pbdi6 - korrigjimi i trf paraprak të çmimit të shitjes nga 

llogaria depozitë për tendera 
1,188,680.15       1,188,680.15            1,188,680.15            -                     -                           

7 pbdi7 - transferim i gabuar qeveritar nga banka -                      -                           -                           -                     -                           

8 pbdi8 - transferim i gabuar nga palë të treta -                      -                           -                           -                     -                           

9
pbdi9 - transferim nga llogari të tjera mirëbesimi deri në 

maturimin e depozitave me afat 
-                      -                           -                           -                     -                           

Gjithsej Hyrjet në llogaritë rrjedhëse 172,942,241        166,635,608             153,594,084             6,306,633           13,041,524              

Zbrit: Daljet nga llogaritë rrjedhëse

1 pbde1 - shpenzimet bankare 60,131.66            60,112.16                 9,881.26                   19.50                 50,230.90                

2
pbde2 - transferim i interesit të llogarisë depozitë të 

tenderave për privatizim në fondin rezervë të Agjencisë 
601,756.23          601,756.23               -                           -                     601,756.23              

3
pbde2a - transferi i interesit për dorëzimin e ofertës në 

privatizim në llogarinë për Tarifën Administrative 
323.98                 323.98                     -                           -                     323.98                     

4

pbde3 - transferimi direkt tek BSPK në emër të llogarive të 

tjera të mirëbesimit përkohësisht deri në maturimin e 

depozitave me afat

-                      -                           -                           -                     -                           

5
pbde4 - transferimi në llogari të tjera në mirëbesim 

përkohësisht deri në maturimin e depozitave me afat 
(2.00)                   (2.00)                        67,816.01                 -                     (67,818.01)               

6

pbde5 - transferim tek palët e treta në emër të llogarive të 

tjera në mirëbesim përkohësisht deri në maturimin e 

depozitave me afat 

-                      -                           35,880.00                 -                     (35,880.00)               

7 pbde6 - kthimi i depozitës tek tenderuesi 140,597,424.70   133,561,312.40        123,741,323.60        7,036,112.30      9,819,988.80           

8 pbde7 - konfiskimi I depozitave të tenderit për privatizim 3,479,787.62       3,339,787.62            3,169,787.62            140,000.00         170,000.00              

9 pbde8 - transferimi i depozitës tek llogaria e privatizimit 24,670,000.00     23,007,500.00          20,237,500.00          1,662,500.00      2,770,000.00           

10
pbde9 - transferimi i çmimit të shitjes nga depozita e tenderit 

tek llogaria e privatizimit 
1,899,929.25       1,874,396.25            1,874,396.25            25,533.00           -                           

11
pbde10 - kthimi i çmimit të shitjes tek tenderuesi nga 

depozita për tender 
1,227,040.15       1,207,040.15            1,207,040.15            20,000.00           -                           

12
pbde11 - transferim i tarifës për paraqitje tek TENDERUESI 

nga depozita për tender 
3,500.00              3,500.00                   3,500.00                   -                     -                           

13
pbde12 - transferimi i tarifës për paraqitje tek tarifa për 

paraqitje të privatizimit 
8,300.00              8,300.00                   8,300.00                   -                     -                           

14 pbde13 - transferim i depozitës për LIKUIDIM tek tenderuesit 49,000.00            49,000.00                 49,000.00                 -                     -                           

15 pbde14 - korrigjimi i transfertave të dyfishta 20,000.00            20,000.00                 20,000.00                 -                     -                           

16 pbde15 - transferim tek Buxheti i Kosovës 3,300.00              3,300.00                   3,300.00                   -                     -                           

17

pbde16 - kthim në llogaritë e privatizimit për depozita të 

transferuara fillimisht tek tenderuesit nga llogaritë e 

privatizimit

-                      1,150,012.30            1,150,012.30            (1,150,012.30)    -                           

Gjithsej Daljet nga llogaritë rrjedhëse 172,620,492        164,886,339             151,577,737             7,734,153           13,308,602              

Gjendja e llogarive rrjedhëse (Hyrjet - Daljet) 321,749               1,749,269                 2,016,346                 (1,427,520)         (267,078)                  
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Gjendja e llogarive të depozitave kohor

17 pbde17 - Depozitë me afat 1 muaj 239,756.42          239,756.42               239,756.42               -                     -                           

18 pbde18 - Depozitë me afat 2 muaj -                      -                           -                           -                     -                           

19 pbde19 - Depozitë me afat 3 muaj 115,656.43          115,656.43               115,656.43               -                     -                           

20 pbde20 - Depozitë me afat 4 muaj -                      -                           -                           -                     -                           

21 pbde21 - Depozitë me afat 5 muaj -                      -                           -                           -                     -                           

22 pbde22 - Depozitë me afat 6 muaj (115,656.43)         (115,656.43)             (115,656.43)             -                     -                           

23 pbde23 - Depozitë me afat 7 muaj -                      -                           -                           -                     -                           

24 pbde24 - Depozitë me afat 8 muaj -                      -                           -                           -                     -                           

25 pbde25 - Depozitë me afat 9 muaj (74,090.67)          (74,090.67)               (74,090.67)               -                     -                           

26 pbde26 - Depozitë me afat 10 muaj -                      -                           -                           -                     -                           

27 pbde27 - Depozitë me afat 11 muaj -                      -                           -                           -                     -                           

28 pbde28 - Depozitë me afat 12 muaj (37,989.72)          (37,989.72)               -                           -                     (37,989.72)               

29 pbde29 - Depozitë me afat ditë të ndryshme (127,676.03)         (127,676.03)             (127,676.03)             -                     -                           

Gjithsej depozitat kohor 0                         0                              37,990                     -                     (37,990)                    

1 Gjendja në llogaritë rrjedhese 321,749               1,749,269                 1,978,357                 

2 Gjendja e depozitave kohor 0                         0                              37,990                     

3 depozitat kohor ne tranzit

4 Gjithsej depozitat kohor 0                         0                              37,990                     

5=1+4 GJENDJA (llog. rrjedhëse dhe depozitat) 321,749               1,749,269                 2,016,346                 

deri më 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011

Avni J. Jashari, CA, CFE, IS Adem Selishta
Drejtor i Financave dhe Buxhetit Udhëheqës i Njësisë për Menaxhimin e Fondeve 

Agjencia Kosovare e Privatizimit Agjencia Kosovare e Privatizimit 

22 Janar 2014 22 Janar 2014
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DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT

PASQYRAT FINANCIARE TE LLOGARIVE NE MIREBESIM SIPAS KATEGORIVE

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT

TARIFAT E DORËZIMIT TË OFERTAVE NË PRIVATIZIM Tabela 19
Llogaria: 1000435010000222

BILANCI I RRJEDHËS SË PARASË

prej 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003

deri 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011 Viti 2013 Viti 2012

Hyrjet në llogaritë rrjedhëse

1 ptsi1 - tarifa për paraqitje të tenderit 2,875,787.43       2,659,086.43                      2,400,086.43                      216,701.00         259,000.00              

2 ptsi2 - interesi i fituar 79,535.30            79,535.30                          77,171.68                          -                     2,363.62                  

3
ptsi3 - depozita e çmimit të shitjes në tarifën për paraqitjen e 

tenderit për privatizim 
-                      -                                     -                                     -                     -                           

4
ptsi4 - depozita për tender e transferuar tek tarifa për 

paraqitjen e tenderit për privatizim 
722,845.00          722,845.00                        722,845.00                        -                     -                           

Gjithsej Hyrjet në llogaritë rrjedhëse 3,678,168            3,461,467                          3,200,103                          216,701              261,364                   

Zbrit: Daljet nga llogaritë rrjedhëse

1 ptse1 - shpenzime bankare 1,371.54              1,370.04                            1,187.34                            1.50                   182.70                     

2
ptse2 - transferi i tarifës për dorëzimin e ofertës në privatizim 

në Fondin Rezervë të Agjencisë 
2,079,337.09       2,079,337.09                      -                                     -                     2,079,337.09           

3
ptse2a - transferi i tarifës nga llogaria për dorëzimin e ofertës 

në privatizim në Tarifën Administrative  
194,027.88          194,027.88                        -                                     -                     194,027.88              

4
ptse3 - transferim direkt tek BSPK në emër të llogarive të 

tjera në mirëbesim përkohësisht deri në maturimin e 

depozitave me afat

0.00                    0.00                                   0.00                                   -                     -                           

5
ptse4 - transferim në llogari të tjera në mirëbesim 

përkohësisht deri në maturimin e depozitave me afat
-                      -                                     -                                     -                     -                           

6
ptse5 - transferim tek palët e treta në emër të llogarive të 

tjera në mirëbesim përkohësisht deri në maturimin e 

depozitave me afat

(0.00)                   (0.00)                                  (0.00)                                  -                     -                           

7 ptse6 - kthim i tarifës për paraqitje të tenderit tek tenderuesi 46,750.00            46,750.00                          37,750.00                          -                     9,000.00                  

8 ptse7 - transferim tek fondi rezervë i AKP -                      -                                     -                                     -                     -                           

9
ptse8 - transferim i tarifës për paraqitje të tenderit tek Buxheti 

i Kosovës 
362,035.37          362,035.37                        362,035.37                        -                     -                           

10 ptse9 - korrigjim i transfertës tek llogari të tjera në mirëbesim 1,176.00              1,176.00                            1,176.00                            -                     -                           

11
ptse10 - shpenzime me para të imta nga tarifa për paraqitjen 

e tenderit të privatizimit 
22.60                   1,000.00                            1,010.35                            (977.40)              (10.35)                      

12
ptse11 - depoziti I ofertes I kthehet OFERTUESIT nga 

tenderi I privatizimit me tarifen e dorezimit 
270,000.00          270,000.00                        270,000.00                        -                     -                           

13 ptse12 - depozita gjyqësore 1,500.00              1,500.00                            1,500.00                            -                     -                           

14 ptse13 - shpenzime gjyqësore (të pakthyeshme) 40.00                   40.00                                 40.00                                 -                     -                           

15
ptse14 - transferim i depozitës tek llogaria e depozitave te 

tenderit për privatizim 
430,000.00          430,000.00                        270,000.00                        -                     160,000.00              

16
ptse15 - transferim I çmimit të shitjes nga tarifa për paraqitje 

tek privatizimi 
22,845.00            22,845.00                          22,845.00                          -                     -                           

17
ptse16 - shërbimet e paguara nga tarifa për paraqitjen e 

tenderit të privatizimit 
1,525.00              1,525.00                            1,525.00                            -                     -                           

Gjithsej Daljet nga llogaritë rrjedhëse 3,410,630            3,411,606                          969,069                             (976)                   2,442,537                

Gjendja e llogarive rrjedhëse (Hyrjet - Daljet) 267,537               49,860                               2,231,034                          217,677              (2,181,174)               
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Gjendja e llogarive të depozitave kohor

17 ptse17 - Depozitë me afat 1 muaj 670,734.13          670,734.13                        670,734.13                        -                     -                           

18 ptse18 - Depozitë me afat 2 muaj -                      -                                     -                                     -                     -                           

19 ptse19 - Depozitë me afat 3 muaj 291,200.74          291,200.74                        291,200.74                        -                     -                           

20 ptse20 - Depozitë me afat 4 muaj -                      -                                     -                                     -                     -                           

21 ptse21 - Depozitë me afat 5 muaj -                      -                                     -                                     -                     -                           

22 ptse22 - Depozitë me afat 6 muaj (291,200.74)         (291,200.74)                       (291,200.74)                       -                     -                           

23 ptse23 - Depozitë me afat 7 muaj -                      -                                     -                                     -                     -                           

24 ptse24 - Depozitë me afat 8 muaj -                      -                                     -                                     -                     -                           

25 ptse25 - Depozitë me afat 9 muaj (207,273.45)         (207,273.45)                       (207,273.45)                       -                     -                           

26 ptse26 - Depozitë me afat 10 muaj -                      -                                     -                                     -                     -                           

27 ptse27 - Depozitë me afat 11 muaj -                      -                                     -                                     -                     -                           

28 ptse28 - Depozitë me afat 12 muaj (106,278.70)         (106,278.70)                       -                                     -                     (106,278.70)             

29 ptse29 - Depozitë me afat various days (357,181.98)         (357,181.98)                       (357,181.98)                       -                     -                           

Gjithsej depozitat kohor -                      -                                     106,279                             -                     (106,279)                  

1 Gjendja në llogaritë rrjedhese 267,537               49,860                               2,124,755                          

2 Gjendja e depozitave kohor -                      -                                     106,279                             

3 depozitat kohor ne tranzit

4 Gjithsej depozitat kohor -                      -                                     106,279                             

5=1+4 GJENDJA (llog. rrjedhëse dhe depozitat) 267,537               49,860                               2,231,034                          

deri më 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011

Avni J. Jashari, CA, CFE, IS Adem Selishta
Drejtor i Financave dhe Buxhetit Udhëheqës i Njësisë për Menaxhimin e Fondeve 

Agjencia Kosovare e Privatizimit Agjencia Kosovare e Privatizimit 

22 Janar 2014 22 Janar 2014
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DEPOZITAT E OFERTAVE TË SHITJEVE GJATE LIKUIDIMIT Tabela 20
Llogaria: 1000510000000076

BILANCI I RRJEDHËS SË PARASË

prej 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003

deri 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011 Viti 2013 Viti 2012

Hyrjet në llogaritë rrjedhëse

1 lbdi1 - depozita për tender 34,475,095.00          29,157,378.00             21,404,381.00             5,317,717.00       7,752,997.00            

2 lbdi2 - interesi i fituar 84,881.42                 84,881.42                    83,909.58                    -                      971.84                      

3
lbdi3 - depozita e çmimit të shitjes ne llogarine e depozitave te 

likuidimit
28,009.15                 28,009.15                    28,009.15                    -                      -                            

4
lbdi4 - depozita e tarifës së regjistrimit në llogarinë e depozitës 

për tendera të likuidimit 
780.00                      780.00                         780.00                         -                      -                            

5
lbdi5 - transferim i depozitës nga tarifa për regjistrim të 

likuidimit 
20,000.00                 20,000.00                    10,000.00                    -                      10,000.00                 

6
lbdi6 - korrigjim i trf paraprak të çmimit të shitjes nga llogaria 

depozitë e likuidimit 
-                           -                              -                              -                      -                            

7 lbdi7 - transfertë e gabuar qeveritare nga banka -                           -                              -                              -                      -                            

Gjithsej Hyrjet në llogaritë rrjedhëse 34,608,766               29,291,049                  21,527,080                  5,317,717            7,763,969                 

Zbrit: Daljet nga llogaritë rrjedhëse

1 lbde1 - shpenzime bankare 947.28                      804.18                         605.48                         143.10                198.70                      

2
lbde2 - transferim i interesit te llogarise se depozitave për 

tendera likuidimi në fondin rezervë të Agjencisë 
84,573.26                 84,573.26                    -                              -                      84,573.26                 

3
lbde2a - transferim i interesit te llogarise se depozitave për 

tendera likuidimi në Tarifën Administrative
308.16                      308.16                         -                              -                      308.16                      

4

lbde3 - transferim tek BSPK direkt në emër të llogarive të tjera 

në mirëbesim përkohësisht deri në maturimin 3 depozitave me 

afat 

-                           -                              -                              -                      -                            

5
lbde4 - transferim në llogari të tjera në mirëbesim përkohësisht 

deri në maturimin e depozitave me afat 
-                           -                              -                              -                      -                            

6 lbde5 - kthimi i depozitës tek tenderuesi 27,760,815.00          23,546,367.00             17,671,470.00             4,214,448.00       5,874,897.00            

7 lbde6 - konfiskimi I depozitave për tender likuidimi 420,550.00               318,550.00                  198,550.00                  102,000.00          120,000.00               

8 lbde7 - transferim i depozitës tek likuidimi 5,076,105.00            4,234,050.00               1,930,500.00               842,055.00          2,303,550.00            

9 lbde8 - transferim tek Buxheti i Kosovës -                           -                              -                              -                      -                            

10
lbde9 - tarifa për regjistrim kthyer tenderuesit nga depozita për 

tendera likuidimi 
2,050.00                   2,050.00                      450.00                         -                      1,600.00                   

11
lbde10 - Ofrues të Shërbimeve të paguar nga depozita e 

likuidimit 
700.00                      700.00                         700.00                         -                      -                            

12 lbde11 - transferim i çmimit të shitjes ne llogarite e likuidimit 217,760.15               173,453.15                  128,903.15                  44,307.00            44,550.00                 

13
lbde12 - transfer i tarifës për regjistrim në tarifën për regjistrim 

likuidimi 
1,530.00                   1,530.00                      1,230.00                      -                      300.00                      

Gjithsej Daljet nga llogaritë rrjedhëse 33,565,339               28,362,386                  19,932,409                  5,202,953            8,429,977                 

Gjendja e llogarive rrjedhëse (Hyrjet - Daljet) 1,043,427                 928,663                       1,594,671                    114,764              (666,008)                   
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Gjendja e llogarive të depozitave kohor

13 lbde13 - Depozitë me afat 1 muaj 31,254.61                 31,254.61                    31,254.61                    -                      -                            

14 lbde14 - Depozitë me afat 2 muaj -                           -                              -                              -                      -                            

15 lbde15 - Depozitë me afat 3 muaj 15,076.96                 15,076.96                    15,076.96                    -                      -                            

16 lbde16 - Depozitë me afat 4 muaj -                           -                              -                              -                      -                            

17 lbde17 - Depozitë me afat 5 muaj -                           -                              -                              -                      -                            

18 lbde18 - Depozitë me afat 6 muaj (15,076.96)                (15,076.96)                   (15,076.96)                   -                      -                            

19 lbde19 - Depozitë me afat 7 muaj -                           -                              -                              -                      -                            

20 lbde20 - Depozitë me afat 8 muaj -                           -                              -                              -                      -                            

21 lbde21 - Depozitë me afat 9 muaj (9,658.45)                  (9,658.45)                     (9,658.45)                     -                      -                            

22 lbde22 - Depozitë me afat 10 muaj -                           -                              -                              -                      -                            

23 lbde23 - Depozitë me afat 11 muaj -                           -                              -                              -                      -                            

24 lbde24 - Depozitë me afat 12 muaj (4,952.33)                  (4,952.33)                     -                              -                      (4,952.33)                  

25 lbde25 - Depozitë me afat various days (16,643.83)                (16,643.83)                   (16,643.83)                   -                      -                            

Gjithsej depozitat kohor -                           -                              4,952                           -                      (4,952)                       

1 Gjendja në llogaritë rrjedhese 1,043,427                 928,663                       1,589,719                    

2 Gjendja e depozitave kohor -                           -                              4,952                           

3 depozitat kohor ne tranzit

4 Gjithsej depozitat kohor -                           -                              4,952                           

5=1+4 GJENDJA (llog. rrjedhëse dhe depozitat) 1,043,427                 928,663                       1,594,671                    

deri më 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011

Avni J. Jashari, CA, CFE, IS Adem Selishta
Drejtor i Financave dhe Buxhetit Udhëheqës i Njësisë për Menaxhimin e Fondeve 

Agjencia Kosovare e Privatizimit Agjencia Kosovare e Privatizimit 

22 Janar 2014 22 Janar 2014

Page: 38 of 51



DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT

PASQYRAT FINANCIARE TE LLOGARIVE NE MIREBESIM SIPAS KATEGORIVE

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT

TARIFAT E DOREZIMIT TE OFERTAVE NE LIKUIDIM Tabela 21
Llogaria: 1000510000000173

BILANCI I RRJEDHËS SË PARASË

prej 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003

deri 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011 Viti 2013 Viti 2012

Hyrjet në llogaritë rrjedhëse

1 lrfi1 - tarifa e regjistrimit 629,761.00                 462,062.00                   300,462.00                   167,699.00         161,600.00               

2 lrfi2 - interesi I fituar 4,353.53                     4,353.53                       4,117.85                       -                      235.68                      

3
lrfi3 - depozita e cmimit te shitjes ne tarifen per regjistrim te 

likuidimit 
-                              -                                -                                -                      -                            

4
lrfi4 - depozita për tender transferuar në tarifën për 

regjistrimin e likuidimit 
106,000.00                 106,000.00                   106,000.00                   -                      -                            

Gjithsej Hyrjet në llogaritë rrjedhëse 740,115                      572,416                        410,580                        167,699              161,836                    

Zbrit: Daljet nga llogaritë rrjedhëse

1 lrfe1 - shpenzime bankare 711.20                        472.90                          295.80                          238.30                177.10                      

2
lrfe2 - transferi i tarifës për regjistrim në likuidim në Fondin 

Rezerve
304,325.32                 304,325.32                   -                                -                      304,325.32               

3
lrfe2a - transferi i tarifës për regjistrim në likuidim në Tarifën 

Administrative
78,630.11                   78,630.11                     -                                -                      78,630.11                 

4
lrfe3 - transferim direkt në BSPK në emër të llogarive të tjera 

në mirëbesim përlohësisht deri në maturimin e depozitave 

me afat 

-                              -                                -                                -                      -                            

5
lrfe4 - transferim në llogari të tjera në mirëbesim 

përkohësisht deri në maturimin e depozitave me afat 
-                              -                                -                                -                      -                            

6
lrfe5 - transferim tek palët e treta në emër të llogarive të tjera 

në mirëbesim përkohësisht deri në maturimin e depozitave 

me afat 

-                              -                                -                                -                      -                            

7 lrfe6 - kthim I tarifës për regjistrim tek tenderuesi 8,800.00                     5,800.00                       3,500.00                       3,000.00             2,300.00                   

8 lrfe7 - transferim tek fondi rezervë I AKP -                              -                                -                                -                      -                            

9
lrfe8 - transferim I tarifës për regjsitrim për likuidim në 

buxhetin e Kosovës 
160.01                        160.01                          160.01                          -                      -                            

10
lrfe9 - depozita për tender kthyer tek tenderuesi nga tarifa për 

regjistrimin për likuidim 
69,000.00                   69,000.00                     69,000.00                     -                      -                            

11 lrfe10 - depozita gjyqësore 2,000.00                     2,000.00                       2,000.00                       -                      -                            

12 lrfe11 - shpenzime gjyqësore (të pakthyeshme) -                              -                                -                                -                      -                            

13
lrfe12 - shpenzime me para të imta nga tarifa e regjistrimit 

për likuidim 
15,985.37                   610.55                          527.79                          15,374.82           82.76                        

14
lrfe13 - ofrues sherbimesh paguar nga tarifa per regjistrim te 

likuidimit 
-                              -                                -                                -                      -                            

15
lrfe14 - depozita të transferuara nga tarifa për regjistrimin e 

likuidimit dek depozita e tenderit për likuidim 
37,000.00                   37,000.00                     27,000.00                     -                      10,000.00                 

16
lrfe15 - transferim I çmimit të shitjes nga tarifa për regjistrim 

tek likuidimi 
-                              -                                -                                -                      -                            

Gjithsej Daljet nga llogaritë rrjedhëse 516,612                      497,999                        102,484                        18,613                395,515                    

Gjendja e llogarive rrjedhëse (Hyrjet - Daljet) 223,503                      74,417                          308,096                        149,086              (233,680)                   
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Gjendja e llogarive të depozitave kohor

16 lrfe16 - Depozitë me afat 1 muaj 51,058.72                   51,058.72                     51,058.72                     -                      -                            

17 lrfe17 - Depozitë me afat 2 muaj -                              -                                -                                -                      -                            

18 lrfe18 - Depozitë me afat 3 muaj 22,167.26                   22,167.26                     22,167.26                     -                      -                            

19 lrfe19 - Depozitë me afat 4 muaj -                              -                                -                                -                      -                            

20 lrfe20 - Depozitë me afat 5 muaj -                              -                                -                                -                      -                            

21 lrfe21 - Depozitë me afat 6 muaj (22,167.26)                  (22,167.26)                    (22,167.26)                    -                      -                            

22 lrfe22 - Depozitë me afat 7 muaj -                              -                                -                                -                      -                            

23 lrfe23 - Depozitë me afat 8 muaj -                              -                                -                                -                      -                            

24 lrfe24 - Depozitë me afat 9 muaj (15,778.41)                  (15,778.41)                    (15,778.41)                    -                      -                            

25 lrfe25 - Depozitë me afat 10 muaj -                              -                                -                                -                      -                            

26 lrfe26 - Depozitë me afat 11 muaj -                              -                                -                                -                      -                            

27 lrfe27 - Depozitë me afat 12 muaj (8,090.32)                    (8,090.32)                      -                                -                      (8,090.32)                  

28 lrfe28 - Depozitë me afat dite te ndryshme (27,189.99)                  (27,189.99)                    (27,189.99)                    -                      -                            

Gjithsej depozitat kohor -                              -                                8,090                            -                      (8,090)                       

1 Gjendja në llogaritë rrjedhese 223,503                      74,417                          300,006                        

2 Gjendja e depozitave kohor -                              -                                8,090                            

3 depozitat kohor ne tranzit

4 Gjithsej depozitat kohor -                              -                                8,090                            

5=1+4 GJENDJA (llog. rrjedhëse dhe depozitat) 223,503                      74,417                          308,096                        

deri më 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011

Avni J. Jashari, CA, CFE, IS Adem Selishta
Drejtor i Financave dhe Buxhetit Udhëheqës i Njësisë për Menaxhimin e Fondeve 

Agjencia Kosovare e Privatizimit Agjencia Kosovare e Privatizimit 

22 Janar 2014 22 Janar 2014
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DEPOZITAT E KOMISIONIT TE SHQYRTIMIT TE LIKUIDIMIT Tabela 22
Llogaria: 1000510660707137

BILANCI I RRJEDHËS SË PARASË
prej 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003

deri 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011 Viti 2013 Viti 2012

Hyrjet në llogaritë rrjedhëse

1 rlci1 - interesi i fituar 85.87                            85.87                                  81.57                                  -                      4.30                         

2 rlci2 - depozita LRC pranuar nga ushtruesit e kërkesave 22,866.62                     22,841.62                          22,841.62                          25.00                  -                           

Gjithsej Hyrjet në llogaritë rrjedhëse 22,952                          22,927                                22,923                                25                       4                               

Zbrit: Daljet nga llogaritë rrjedhëse

1 rlce1 - shpenzime bankare 213.03                          213.03                                136.80                                -                      76.23                       

2 rlce2 - depozita LRC kthyer tek ushtruesit të kërkesave 12,896.18                     12,896.18                          12,871.18                          -                      25.00                       
3 rlce3 - transferuar në fondin rezervë të AKP -                                -                                      -                                      -                      -                           

4 rlce17 - transferuar në Tarifën Administrative të AKP-së 9,818.28                       9,818.28                             -                                      -                      9,818.28                  

Gjithsej Daljet nga llogaritë rrjedhëse 22,927                          22,927                                13,008                                -                      9,920                       

Gjendja e llogarive rrjedhëse (Hyrjet - Daljet) 25                                 -                                      9,915                                  25                       (9,915)                      

Gjendja e llogarive të depozitave kohor

4 rlce4 - Depozitë me afat 1 muaj -                                -                                      -                                      -                      -                           
5 rlce5 - Depozitë me afat 2 muaj -                                -                                      -                                      -                      -                           
6 rlce6 - Depozitë me afat 3 muaj -                                -                                      -                                      -                      -                           
7 rlce7 - Depozitë me afat 4 muaj -                                -                                      -                                      -                      -                           

8 rlce8 - Depozitë me afat 5 muaj -                                -                                      -                                      -                      -                           
9 rlce9 - Depozitë me afat 6 muaj -                                -                                      -                                      -                      -                           

10 rlce10 - Depozitë me afat 7 muaj -                                -                                      -                                      -                      -                           
11 rlce11 - Depozitë me afat 8 muaj -                                -                                      -                                      -                      -                           
12 rlce12 - Depozitë me afat 9 muaj -                                -                                      -                                      -                      -                           
13 rlce13 - Depozitë me afat 10 muaj -                                -                                      -                                      -                      -                           
14 rlce14 - Depozitë me afat 11 muaj -                                -                                      -                                      -                      -                           
15 rlce15 - Depozitë me afat 12 muaj -                                -                                      -                                      -                      -                           

16 rlce16 - Depozitë me afat ditë të ndryshme -                                -                                      -                                      -                      -                           

Gjithsej depozitat kohor -                                -                                      -                                      -                      -                           

1 Gjendja në llogaritë rrjedhese 25                                 -                                      9,915                                  
2 Gjendja e depozitave kohor -                                -                                      -                                      

3 depozitat kohor ne tranzit

4 Gjithsej depozitat kohor -                                -                                      -                                      
5=1+4 GJENDJA (llog. rrjedhëse dhe depozitat) 25                                 -                                      9,915                                  

deri më 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011

Avni J. Jashari, CA, CFE, IS Adem Selishta
Drejtor i Financave dhe Buxhetit Udhëheqës i Njësisë për Menaxhimin e Fondeve 

Agjencia Kosovare e Privatizimit Agjencia Kosovare e Privatizimit 

22 Janar 2014 22 Janar 2014
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LLOGARIA E KAPITALIT THEMELTAR TE AKP-se Tabela 23
Llogaria 1000500250000165

BILANCI I RRJEDHËS SË PARASË
prej 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003

deri 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011 Viti 2013 Viti 2012

Hyrjet në llogaritë rrjedhëse

1 capi1 - interesi i fituar 118,972.16          118,972.16          115,144.40          -                      3,827.76                   

2 capi2 - kapitali themeltar pranuar nga Buxheti i Kosovës 1,013,199.83       1,013,199.83       1,013,199.83       -                      -                            

3 capi3 - transferime nga fondi rezervë i AKP -                       -                       -                       -                      -                            

Kapitali themeltar I pranuar nga Buxheti I Kosoves ka qene 1 milion euro, perderisa
shuma prej 13,199.83 euro eshte interesi I fituar ne Raiffeisen Bank para se 
fondet te transferohen ne Banken Qendrore te Kosoves ne Dhjetor 2003.

Gjithsej Hyrjet në llogaritë rrjedhëse 1,132,172            1,132,172            1,128,344            -                      3,828                        

Zbrit: Daljet nga llogaritë rrjedhëse

1 cape1 - shpenzime bankare 6.60                     6.60                     6.60                     -                      -                            

2 cape2 - shpenzime gjykate 1,000.00              1,000.00              1,000.00              -                      -                            

3 cape3 - urdhëra gjykate për shpenzime të avokatëve 406.00                 406.00                 406.00                 -                      -                            

4
cape4 - urdhëra gjykate për shpërblime të ndërmarrjeve 

(ushtrues kërkese)
21,210.00            21,210.00            21,210.00            -                      -                            

5
cape5 - urdhëra gjykate për shpërblim të ushtruesve fizikë të 

kërkesave 
-                       -                       -                       -                      -                            

Gjithsej Daljet nga llogaritë rrjedhëse 22,623                 22,623                 22,623                 -                      -                            

Gjendja e llogarive rrjedhëse (Hyrjet - Daljet) 1,109,549            1,109,549            1,105,722            -                      3,828                        

Gjendja e llogarive të depozitave kohor

6 cape6 - Depozitë me afat 1 muaj 453,926.54          453,926.54          453,926.54          -                      -                            

7 cape7 - Depozitë me afat 2 muaj (123,390.58)         (123,390.58)         -                       -                      (123,390.58)              

8 cape8 - Depozitë me afat 3 muaj (143,313.85)         (143,313.85)         76,968.69            -                      (220,282.54)              

9 cape9 - Depozitë me afat 4 muaj -                       -                       -                       -                      -                            

10 cape10 - Depozitë me afat 5 muaj 123,390.58          123,390.58          123,390.58          -                      -                            

11 cape11 - Depozitë me afat 6 muaj (86,323.55)           (86,323.55)           -                       -                      (86,323.55)                

12 cape12 - Depozitë me afat 7 muaj -                       -                       -                       -                      -                            

13 cape13 - Depozitë me afat 8 muaj -                       -                       -                       -                      -                            

14 cape14 - Depozitë me afat 9 muaj (140,274.54)         (140,274.54)         (140,274.54)         -                      -                            

15 cape15 - Depozitë me afat 10 muaj -                       -                       -                       -                      -                            

16 cape16 - Depozitë me afat 11 muaj -                       -                       -                       -                      -                            

17 cape17 - Depozitë me afat 12 muaj 26,735.09            26,735.09            123,799.25          -                      (97,064.16)                

18 cape18 - Depozitë me afat ditë të ndryshme (110,749.69)         (110,749.69)         (110,749.69)         -                      -                            

Gjithsej depozitat kohor -                       -                       527,061               -                      (527,061)                   

1 Gjendja në llogaritë rrjedhese 1,109,549            1,109,549            578,661               
2 Gjendja e depozitave kohor -                       -                       527,061               

3 depozitat kohor ne tranzit

4 Gjithsej depozitat kohor -                       -                       527,061               
5=1+4 GJENDJA (llog. rrjedhëse dhe depozitat) 1,109,549            1,109,549            1,105,722            

deri më 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011

Avni J. Jashari, CA, CFE, IS Adem Selishta
Drejtor i Financave dhe Buxhetit Udhëheqës i Njësisë për Menaxhimin e Fondeve 

Agjencia Kosovare e Privatizimit Agjencia Kosovare e Privatizimit 

22 Janar 2014 22 Janar 2014
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LLOGARIA E FONDIT REZERVE TE AKP-se Tabela 24
Llogaria: 1000500412001805

BILANCI I RRJEDHËS SË PARASË

prej 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003

deri 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011 Viti 2013 Viti 2012

Hyrjet në llogaritë rrjedhëse

1 rfi1 - interesi i fituar 117,175.50          117,175.50          114,514.51          -                      2,660.99                   

2 rfi2 - konfiskimi i depozitave për tender për privatizim 3,479,787.62       3,339,787.62       3,169,787.62       140,000.00         170,000.00               

3 rfi3 - konfiskimi i depozitave për tender për likuidim 492,550.00          338,550.00          218,550.00          154,000.00         120,000.00               

4 rfi4 - transfer i gabueshëm nga palët e treta 57,750.97            51,009.97            21,798.97            6,741.00             29,211.00                 

5
rfi5 - transferim nga interesi mbi llogarinë depozitë për 

tendera për privatizim në Fondin Rezervë të Agjencisë 
601,756.23          601,756.23          -                       -                      601,756.23               

6
rfi6 - transferim nga llogaria për tarifën për paraqitje për 

tender privatizimi në fondin rezervë të Agjencisë 
-                       -                       -                       -                      -                            

7
rfi7 - transferim i interesit te llogarisë se depozitave për 

tender likuidimi tek Fondi Rezervë i Agjencisë 
84,573.26            84,573.26            -                       -                      84,573.26                 

8
rfi8 - transferim I interesit te llogarisë se tarifës për regjistrim 

për likuidim në Fondin Rezervë të Agjencisë
-                       -                       -                       -                      -                            

9
rfi9 - transferim nga tarifa për komercializim tek fondi rezervë 

i agjencisë 
206,510.00          206,510.00          -                       -                      206,510.00               

10
rfi10 - transferim i tarifës për paraqitje të tenderit të 

privatizimit si e ardhur e AKP 
2,079,337.09       2,079,337.09       -                       -                      2,079,337.09            

11
rfi11 - transferim i tarifës për regjistrim për likuidim si e 

ardhur e AKP 
304,325.32          304,325.32          -                       -                      304,325.32               

Gjithsej Hyrjet në llogaritë rrjedhëse 7,423,766            7,123,025            3,524,651            300,741              3,598,374                 

Zbrit: Daljet nga llogaritë rrjedhëse

1
rfe1 - depozitë për tender kthyer në llogarine e depozitave 

për tender privatizimi nga Fondi Rezervë
60,000.00            50,000.00            50,000.00            10,000.00           -                            

2
rfe2 - transferim I fondit rezervë tek llogaria e tarifës 

administrative për privatizim të AKP në Thesarin e MF 
1,800,000.00       1,800,000.00       1,800,000.00       -                      -                            

3
rfe3 - transferim në llogari të tjera në mirëbesim përkohësisht 

deri në maturimin e depozitës me afat 
(0.00)                    (0.00)                    672,557.34          -                      (672,557.34)              

4

rfe4 - transferim direkt tek BSPK në emër të llogarive të tjera 

në mirëbesim përkohësisht deri në maturimin e depozitave 

me afat 

-                       -                       -                       -                      -                            

5 rfe5 - shpenzime bankare 353.70                 353.70                 313.70                 -                      40.00                        

6
rfe6 - transferi i fondit rezervë në Tarifën Administrative të 

AKP-së
3,846,830.35       3,846,830.35       -                       -                      3,846,830.35            

7 rfe7 - transferim tek palët e treta 416,123.36          416,123.36          410,992.65          -                      5,130.71                   

Gjithsej Daljet nga llogaritë rrjedhëse 6,123,307            6,113,307            2,933,864            10,000                3,179,444                 

Gjendja e llogarive rrjedhëse (Hyrjet - Daljet) 1,300,459            1,009,718            590,787               290,741              418,930                    
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Gjendja e llogarive të depozitave kohor

8 rfe8 - Depozitë me afat 1 muaj 1,055,163.02       1,055,163.02       1,055,163.02       -                      -                            

9 rfe9 - Depozitë me afat 2 muaj -                       -                       -                       -                      -                            

10 rfe10 - Depozitë me afat 3 muaj 458,101.42          458,101.42          458,101.42          -                      -                            

11 rfe11 - Depozitë me afat 4 muaj -                       -                       -                       -                      -                            

12 rfe12 - Depozitë me afat 5 muaj -                       -                       -                       -                      -                            

13 rfe13 - Depozitë me afat 6 muaj (458,101.42)         (458,101.42)         (458,101.42)         -                      -                            

14 rfe14 - Depozitë me afat 7 muaj -                       -                       -                       -                      -                            

15 rfe15 - Depozitë me afat 8 muaj -                       -                       -                       -                      -                            

16 rfe16 - Depozitë me afat 9 muaj (326,071.50)         (326,071.50)         (326,071.50)         -                      -                            

17 rfe17 - Depozitë me afat 10 muaj -                       -                       -                       -                      -                            

18 rfe18 - Depozitë me afat 11 muaj -                       -                       -                       -                      -                            

19 rfe19 - Depozitë me afat 12 muaj (167,191.95)         (167,191.95)         -                       -                      (167,191.95)              

20 rfe20 - Depozitë me afat various days (561,899.57)         (561,899.57)         (561,899.57)         -                      -                            

Gjithsej depozitat kohor -                       -                       167,192               -                      (167,192)                   

1 Gjendja në llogaritë rrjedhese 1,300,459            1,009,718            423,595               

2 Gjendja e depozitave kohor -                       -                       167,192               

3 depozitat kohor ne tranzit

4 Gjithsej depozitat kohor -                       -                       167,192               

5=1+4 GJENDJA (llog. rrjedhëse dhe depozitat) 1,300,459            1,009,718            590,787               

deri më 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011

Avni J. Jashari, CA, CFE, IS Adem Selishta
Drejtor i Financave dhe Buxhetit Udhëheqës i Njësisë për Menaxhimin e Fondeve 

Agjencia Kosovare e Privatizimit Agjencia Kosovare e Privatizimit 

22 Janar 2014 22 Janar 2014
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LLOGARIA E DONATOREVE Tabela 25
Llogaria: 1000500660704858

BILANCI I RRJEDHËS SË PARASË
prej 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003

deri 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011 Viti 2013 Viti 2012

Hyrjet në llogaritë rrjedhëse

1 di1 - interesi i fituar 467.25                      467.25                      438.76                      -                       28.49                         

2 di2 - donacionet e pranuara 8,001.94                   8,001.94                   8,001.94                   -                       -                             

Gjithsej Hyrjet në llogaritë rrjedhëse 8,469                        8,469                        8,441                        -                       28                              

Zbrit: Daljet nga llogaritë rrjedhëse

1 de1 - shpenzime bankare 6.00                          6.00                          6.00                          -                       -                             

2 de2 - bilanci i transferuar tek fondi rezervë i AKP-së -                            -                            -                            -                       -                             

Gjithsej Daljet nga llogaritë rrjedhëse 6                                6                                6                                -                       -                             

Gjendja e llogarive rrjedhëse (Hyrjet - Daljet) 8,463                        8,463                        8,435                        -                       28                              

Gjendja e llogarive të depozitave kohor

8 de3 - Depozitë me afat 1 muaj 3,462.90                   3,462.90                   3,462.90                   -                       -                             

9 de4 - Depozitë me afat 2 muaj -                            -                            -                            -                       -                             

10 de5 - Depozitë me afat 3 muaj (1,093.31)                  (1,093.31)                  2,296.32                   -                       (3,389.63)                  

11 de6 - Depozitë me afat 4 muaj -                            -                            -                            -                       -                             

12 de7 - Depozitë me afat 5 muaj -                            -                            -                            -                       -                             

13 de8 - Depozitë me afat 6 muaj (658.54)                     (658.54)                     -                            -                       (658.54)                     

14 de9 - Depozitë me afat 7 muaj -                            -                            -                            -                       -                             

15 de10 - Depozitë me afat 8 muaj -                            -                            -                            -                       -                             

16 de11 - Depozitë me afat 9 muaj (1,070.12)                  (1,070.12)                  (1,070.12)                  -                       -                             

17 de12 - Depozitë me afat 10 muaj -                            -                            -                            -                       -                             

18 de13 - Depozitë me afat 11 muaj -                            -                            -                            -                       -                             

19 de14 - Depozitë me afat 12 muaj 203.96                      203.96                      952.08                      -                       (748.12)                     

20 de15 - Depozitë me afat ditë të ndryshme (844.89)                     (844.89)                     (844.89)                     -                       -                             

Gjithsej depozitat kohor -                            -                            4,796                        -                       (4,796)                       

1 Gjendja në llogaritë rrjedhese 8,463                        8,463                        3,638                        
2 Gjendja e depozitave kohor -                            -                            4,796                        

3 depozitat kohor ne tranzit

4 Gjithsej depozitat kohor -                            -                            4,796                        
5=1+4 GJENDJA (llog. rrjedhëse dhe depozitat) 8,463                        8,463                        8,435                        

deri më 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011

Avni J. Jashari, CA, CFE, IS Adem Selishta
Drejtor i Financave dhe Buxhetit Udhëheqës i Njësisë për Menaxhimin e Fondeve 
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LLOGARIA E TARIFES ADMINISTRATIVE Tabela 26
Llogaria: 1000501000045681

BILANCI I RRJEDHËS SË PARASË

prej 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003

deri 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011 Viti 2013 Viti 2012

Hyrjet në llogaritë rrjedhëse

1 ati1 - Interes I fituar mbi tarifën administrative të Agjencisë 67,110.05            67,110.05            -                      -                     67,110.05                

2
ati2 - Tarifa Administrative e Agjencisë (5% e shitjeve nga 

likuidimi)
3,595,924.53       3,119,001.88       -                      476,922.65         3,119,001.88           

3
ati3 - Tarifa Administrative e Agjencisë (5% nga shitja prej 

privatizimit)
29,800,550.17     28,819,130.29     -                      981,419.88         28,819,130.29         

4
ati4 - Tarifa Administrative e Agjencisë (5% e te ardhurave te 

komercializimit)
264,829.95          264,829.95          -                      -                     264,829.95              

5
ati5 - Tarifa Administrative e Agjencisë (5% e të ardhurave të 

tjera nga NSH nëse ka)
246,107.20          246,107.20          -                      -                     246,107.20              

6
ati6 - Tarifa Administrative e Agjencisë (nga Fondi Rezervë i 

AKP-së)
3,846,830.35       3,846,830.35       -                      -                     3,846,830.35           

7
ati7 - Tarifa Administrative e Agjencisë (nga Llogaria për 

Deponimin e Ofertës për Privatizim) 
323.98                 323.98                 -                      -                     323.98                     

8
ati8 - Tarifa Administrative e Agjencisë (nga Tarifa për 

Dorëzimin e Ofertës për Privatizim)
193,017.53          193,017.53          -                      -                     193,017.53              

9
ati9 - Tarifa Administrative e Agjencisë (nga Llogaria për 

Deponimin e Ofertës në Likuidim)
308.16                 308.16                 -                      -                     308.16                     

10
ati10 - Tarifa Administrative e Agjencisë (nga Tarifa për 

Regjistrim për Likuidim)
78,630.11            78,630.11            -                      -                     78,630.11                

11
ati11 - Tarifa Administrative e Agjencisë (5% e interesit në 

Llogarinë Bankare të Likuidimit)
413,944.38          413,944.38          -                      -                     413,944.38              

12
ati12 - Tarifa Administrative e Agjencisë (nga llogaria për 

Deponimin e Shqyrtimit të Likuidimit)
9,818.28              9,818.28              -                      -                     9,818.28                  

Gjithsej Hyrjet në llogaritë rrjedhëse 38,517,395          37,059,052          -                      1,458,343           37,059,052              

Zbrit: Daljet nga llogaritë rrjedhëse

1 ate1 - shpenzime bankare 388.09                 0.60                    -                      387.49                0.60                         

2
ate2 - transferim I tarifës administrative të Agjencisë në 

Thesarin e MF 
16,248,000.00     16,248,000.00     -                      -                     16,248,000.00         

3
ate3 - transferim në llogari të tjera në mirëbesim 

përkohësisht deri në maturimin e depozitave me afat 
-                      -                      -                      -                     -                           

4 ate4 - Transferi tek Autoriteti i Likuidimit 2,181,605.60       1,228,009.00       -                      953,596.60         1,228,009.00           

5 ate5 - pagesa e mallerave -                      -                      -                      -                     -                           

6 ate6 - pagesa e shërbimeve 245,721.71          -                      -                      245,721.71         -                           

7 ate7 - pagesa e shpenzimeve kapitale -                      -                      -                      -                     -                           

Gjithsej Daljet nga llogaritë rrjedhëse 18,675,715          17,476,010          -                      1,199,706           17,476,010              

Gjendja e llogarive rrjedhëse (Hyrjet - Daljet) 19,841,679          19,583,043          -                      258,637              19,583,043              

Gjendja e llogarive të depozitave kohor

8 ate8 - depozitë kohor 1 muaj -                      -                      -                      -                     -                           

9 ate9 - depozitë kohor 2 muaj -                      -                      -                      -                     -                           

10 ate10 - depozitë kohor 3 muaj -                      -                      -                      -                     -                           

11 ate11 - depozitë kohor 4 muaj -                      -                      -                      -                     -                           

12 ate12 - depozitë kohor 5 muaj -                      -                      -                      -                     -                           

13 ate13 - depozitë kohor 6 muaj 8,000,000.00       -                      -                      8,000,000.00      -                           

14 ate14 - depozitë kohor 7 muaj -                      -                      -                      -                     -                           

15 ate15 - depozitë kohor 8 muaj -                      -                      -                      -                     -                           

16 ate16 - depozitë kohor 9 muaj -                      -                      -                      -                     -                           

17 ate17 - depozitë kohor 10 muaj -                      -                      -                      -                     -                           

18 ate18 - depozitë kohor 11 muaj -                      -                      -                      -                     -                           

19 ate19 - depozitë kohor 12 muaj 119,669.84          -                      -                      119,669.84         -                           

20 ate20 - depozitë kohor ditë të ndryshme -                      -                      -                      -                     -                           

Gjithsej depozitat kohor 8,119,670            -                      -                      8,119,670           -                           

1 Gjendja në llogaritë rrjedhese 11,722,009          19,583,043          -                      

2 Gjendja e depozitave kohor 8,119,670            -                      -                      

3 depozitat kohor ne tranzit

4 Gjithsej depozitat kohor 8,119,670            -                      -                      

5=1+4 GJENDJA (llog. rrjedhëse dhe depozitat) 19,841,679          19,583,043          -                      

deri më 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011

Avni J. Jashari, CA, CFE, IS Adem Selishta
Drejtor i Financave dhe Buxhetit Udhëheqës i Njësisë për Menaxhimin e Fondeve 
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LLOGARITE E DEPOZITAVE KOHOR Tabela 27
llogari aktive deri në fund të periudhës raportuese 13

BILANCI I RRJEDHËS SË PARASË

prej 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003 1 Korrik 2003

deri 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011 Viti 2013 Viti 2012

Hyrjet në llogaritë rrjedhëse

1
tdi1 - depozita me afat transferuar prej AKP nga llogari 

individuale te AKP 
181,974,329.81   141,974,329.81   422,442,658.78   40,000,000.00    (280,468,328.97)       

2 tdi2 - interes i depozitave kohor pranuar nga BQK 7,083,727.60       7,083,727.60       4,703,582.04       -                      2,380,145.56            

3
tdi3 - interes i llogarisë rrjedhëse paguar tek depozitat me 

afat 
0.02                     0.02                     64,273.28            -                      (64,273.26)                

Gjithsej Hyrjet në llogaritë rrjedhëse 189,058,057        149,058,057        427,210,514        40,000,000         (278,152,457)            

Zbrit: Daljet nga llogaritë rrjedhëse

1
tde1 - depozitë me afat transferuar nga BQK në llogaritë e 

tyre deri në maturim 
181,974,329.84   141,974,329.84   422,427,047.00   40,000,000.00    (280,452,717.16)       

2
tde2 - interesi në depozitat kohor pranuar nga BQK DHE 

transferuar tek llogaritë individuale të AKP
7,083,727.58       7,083,727.58       4,693,623.07       -                      2,390,104.51            

3 tde3 - shpenzime bankare (0.30)                    -                       -                       (0.30)                   -                            

Gjithsej Daljet nga llogaritë rrjedhëse 189,058,057        149,058,057        427,120,670        40,000,000         (278,062,613)            

Gjendja e llogarive rrjedhëse (Hyrjet - Daljet) 0                          0                          89,844                 0                         (89,844)                     

1
Gjendja e parase rrjedhese ne llogarite te depozitave 

kohor
0                          0                          89,844                 

2 Depozitat kohor qe duhet kthyer ne llogarite individuale (26,269)                

3
Interesi nga depozitat kohor qe duhet kthyer ne llogarite 

individuale
(9,959)                  

4
Shuma qe duhet kthyer nga llogarite individuale ne depozitat 

kohor
10,657                 

5 Parate rrjedhese qe ende jane ne llogarite e depozitave 
kohor

0                          0                          64,273                 

6 GJENDJA (llog. rrjedhëse dhe depozitat) 0                          0                          89,844                 

as of 31 Dhjetor 2013 31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011

Avni J. Jashari, CA, CFE, IS Adem Selishta
Drejtor i Financave dhe Buxhetit Udhëheqës i Njësisë për Menaxhimin e Fondeve 
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Gjendja e Faturave të papaguara (Detyrimet) - Fondet në mirëbesim
Për periudhën deri më 31 Dhjetor 2013

Tabela 28

GJITHSEJ DETYRIMET 146,829.41€      

Ndermarrja
Ofruesi i Sherbimeve (ang. 

Service Providers)

1 SOE Paper Factory Nexhat Haziri
15.12-

30.12.2011
N/A Ofruesit e Sherbimeve                176.00 

Dorëheqja e kryesues së Komitetit të Likuidimit  dhe 

zëvendsimi me vonesë  I kryesueses  se Re.
ProCredit Bank 1110 3907 1800 0125 Gjatë vitit 2014

2 SOE Paper Factory Rexhep Morina
10.01-

06.02.2012
N/A Ofruesit e Sherbimeve                240.00 

Dorëheqja e kryesues së Komitetit të Likuidimit  dhe 

zëvendsimi me vonesë  I kryesueses  se Re.
ProCredit Bank 1110 2742 4000 0194 Gjatë vitit 2014

3 SOE Paper Factory Rexhep Morina
07.02-

06.03.2012
N/A Ofruesit e Sherbimeve                240.00 

Dorëheqja e kryesues së Komitetit të Likuidimit  dhe 

zëvendsimi me vonesë  I kryesueses  se Re.
ProCredit Bank 1110 2742 4000 0194 Gjatë vitit 2014

4 SOE Paper Factory Rexhep Morina
08.03-

04.04.2012
N/A Ofruesit e Sherbimeve                240.00 

Dorëheqja e kryesues së Komitetit të Likuidimit  dhe 

zëvendsimi me vonesë  I kryesueses  se Re.
ProCredit Bank 1110 2742 4000 0194 Gjatë vitit 2014

5 SOE Paper Factory Rexhep Morina
07.12-

06.01.2012
N/A Ofruesit e Sherbimeve                240.00 

Dorëheqja e kryesues së Komitetit të Likuidimit  dhe 

zëvendsimi me vonesë  I kryesueses  se Re.
ProCredit Bank 1110 2742 4000 0194 Gjatë vitit 2014

6 SOE Paper Factory Hasan Sopa
10.01-

06.02.2012
N/A Ofruesit e Sherbimeve                240.00 

Dorëheqja e kryesues së Komitetit të Likuidimit  dhe 

zëvendsimi me vonesë  I kryesueses  se Re.
ProCredit Bank 1111 2644 3700 0112 Gjatë vitit 2014

7 SOE Paper Factory Hasan Sopa
07.02-

06.03.2012
N/A Ofruesit e Sherbimeve                240.00 

Dorëheqja e kryesues së Komitetit të Likuidimit  dhe 

zëvendsimi me vonesë  I kryesueses  se Re.
ProCredit Bank 1111 2644 3700 0112 Gjatë vitit 2014

8 SOE Paper Factory Hasan Sopa
08.03-

04.04.2012
N/A Ofruesit e Sherbimeve                240.00 

Dorëheqja e kryesues së Komitetit të Likuidimit  dhe 

zëvendsimi me vonesë  I kryesueses  se Re.
ProCredit Bank 1111 2644 3700 0112 Gjatë vitit 2014

9 SOE Paper Factory Hasan Sopa
07.12-

06.01.2012
N/A Ofruesit e Sherbimeve                240.00 

Dorëheqja e kryesues së Komitetit të Likuidimit  dhe 

zëvendsimi me vonesë  I kryesueses  se Re.
ProCredit Bank 1111 2644 3700 0112 Gjatë vitit 2014

10 SOE Paper Factory Hazir Bublica
10.01-

06.02.2012
N/A Ofruesit e Sherbimeve                240.00 

Dorëheqja e kryesues së Komitetit të Likuidimit  dhe 

zëvendsimi me vonesë  I kryesueses  se Re.
ProCredit Bank 1111 2643 7600 0110 Gjatë vitit 2014

11 SOE Paper Factory Hazir Bublica
07.02-

06.03.2012
N/A Ofruesit e Sherbimeve                240.00 

Dorëheqja e kryesues së Komitetit të Likuidimit  dhe 

zëvendsimi me vonesë  I kryesueses  se Re.
ProCredit Bank 1111 2643 7600 0110 Gjatë vitit 2014

12 SOE Paper Factory Hazir Bublica
08.03-

04.04.2012
N/A Ofruesit e Sherbimeve                240.00 

Dorëheqja e kryesues së Komitetit të Likuidimit  dhe 

zëvendsimi me vonesë  I kryesueses  se Re.
ProCredit Bank 1111 2643 7600 0110 Gjatë vitit 2014

13 SOE Paper Factory Hazir Bublica
07.12-

06.01.2012
N/A Ofruesit e Sherbimeve                240.00 

Dorëheqja e kryesues së Komitetit të Likuidimit  dhe 

zëvendsimi me vonesë  I kryesueses  se Re.
ProCredit Bank 1111 2643 7600 0110 Gjatë vitit 2014

14 Ramiz Sadiku Feriz Krasniqi
04.01.01.02.201

2
N/A Ofruesit e Sherbimeve                320.00 

Kërkesa për shpjegime shtesë nga menaxhmenti për 

angazhimin e OSh së por fleta e punës dhe monitorimi tregojn 

se OSh ja I ka kryer obligimet sipas kontratës.

NLB 1700 1001 0224 1072 Gjatë vitit 2014

15 Ramiz Sadiku Feriz Krasniqi
02.02.01.03.201

2
N/A Ofruesit e Sherbimeve                320.00 

Kërkesa për shpjegime shtesë nga menaxhmenti për 

angazhimin e OSh së por fleta e punës dhe monitorimi tregojn 

se OSh ja I ka kryer obligimet sipas kontratës.

NLB 1700 1001 0224 1072 Gjatë vitit 2014

16 Ramiz Sadiku Feriz Krasniqi
02.03-

30.03.2012
N/A Ofruesit e Sherbimeve                160.00 

Kërkesa për shpjegime shtesë nga menaxhmenti për 

angazhimin e OSh së por fleta e punës dhe monitorimi tregojn 

se OSh ja I ka kryer obligimet sipas kontratës.

NLB 1700 1001 0224 1072 Gjatë vitit 2014

17 Ramiz Sadiku Feriz Krasniqi
02.04-

03.05.2012
N/A Ofruesit e Sherbimeve                320.00 

Kërkesa për shpjegime shtesë nga menaxhmenti për 

angazhimin e OSh së por fleta e punës dhe monitorimi tregojn 

se OSh ja I ka kryer obligimet sipas kontratës.

NLB 1700 1001 0224 1072 Gjatë vitit 2014

18 Ramiz Sadiku Feriz Krasniqi
04.05-

01.06.2012
N/A Ofruesit e Sherbimeve                160.00 

Kërkesa për shpjegime shtesë nga menaxhmenti për 

angazhimin e OSh së por fleta e punës dhe monitorimi tregojn 

se OSh ja I ka kryer obligimet sipas kontratës.

NLB 1700 1001 0224 1072 Gjatë vitit 2014

19 NTSH Sharr Xhelal Hajdari
02.02-

20.02.2012
N/A Ofruesit e Sherbimeve                192.00 

Shpjegime shtese per angazhim ,por fleta e punes tregon se 

zyrtari rastit garanton per punen e kryer.
ProCredit Bank 1150 1699 3400 0195 Gjatë vitit 2014

20 NTSH Sharr Mimoza Ramadani
02.02-

20.02.2012
N/A Ofruesit e Sherbimeve                192.00 

Shpjegime shtese per angazhim ,por fleta e punes tregon se 

zyrtari rastit garanton per punen e kryer.
Gjatë vitit 2014

21 Epoka e Re 28-Oct-13 602
Shpallja e 22 e shitjes se 

aseteve permes Likudimit
               135.00 Tejkalim I shumes se kontrates me gazetat vendore Pak Tarifa Administrative 1000501000045680 Gjatë vitit 2014

22 Epoka e Re 28-Oct-13 604
Shpallja e 22 e shitjes se 

aseteve permes Likudimit
               270.00 Tejkalim I shumes se kontrates me gazetat vendore Pak Tarifa Administrative 1000501000045680 Gjatë vitit 2014

23 Grupi Lajm 18-Oct-13 278
Shpallja e 22 e shitjes se 

aseteve permes Likudimit
               270.00 Tejkalim I shumes se kontrates me gazetat vendore Pak Tarifa Administrative 1000501000045680 Gjatë vitit 2014

24 Tribuna Shqiptare 31-Oct-13 383/13
Shpallja e 22 e shitjes se 

aseteve permes Likudimit
               137.00 Tejkalim I shumes se kontrates me gazetat vendore Pak Tarifa Administrative 1000501000045680 Gjatë vitit 2014

25 Tribuna Shqiptare 30-Oct-13 384/13
Shpallja e 22 e shitjes se 

aseteve permes Likudimit
               274.00 Tejkalim I shumes se kontrates me gazetat vendore Pak Tarifa Administrative 1000501000045680 Gjatë vitit 2014

26 NGB Kosova Sot 30-Sep-13 1768/13 Shpalljet per Likuidim             5,603.45 Tejkalim I shumes se kontrates me gazetat vendore Pak Tarifa Administrative 1000501000045680 Gjatë vitit 2014

27 Zeri 30-Sep-13 13-210-001-719 Shpalljet per Likuidim             4,200.00 Tejkalim I shumes se kontrates me gazetat vendore Pak Tarifa Administrative 1000501000045680 Gjatë vitit 2014

28 Grupi Koha 7-Oct-13 1438 Shpalljet per Likuidim             3,300.00 Tejkalim I shumes se kontrates me gazetat vendore Pak Tarifa Administrative 1000501000045680 Gjatë vitit 2014

Arsyeja e mospageses gjate vitit 2013 Emri i Bankes Numri i llogarise bankare
Pritet te paguhet 
ne cilin muaj te 

vt. 2014

Nr. 
rendor

Furnitori

Data e fatures Numri i fatures Qellimi i fatures Shuma

Te dhenat nga Departementet perkatese te AKP Faqe 48 prej 51
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Ndermarrja
Ofruesi i Sherbimeve (ang. 

Service Providers)

Arsyeja e mospageses gjate vitit 2013 Emri i Bankes Numri i llogarise bankare
Pritet te paguhet 
ne cilin muaj te 

vt. 2014

Nr. 
rendor

Furnitori

Data e fatures Numri i fatures Qellimi i fatures Shuma

29 Grupi Lajm 1-Oct-13 253/13
Njoftim per parashtruesit e 

kerkesave
               880.00 Tejkalim I shumes se kontrates me gazetat vendore Pak Tarifa Administrative 1000501000045680 Gjatë vitit 2014

30 Epoka e Re 1-Oct-13 531/13
Njoftim per parashtruesit e 

kerkesave
               810.00 Tejkalim I shumes se kontrates me gazetat vendore Pak Tarifa Administrative 1000501000045680 Gjatë vitit 2014

31 NTP Toplica 13/13
Bartja e arkivit të NSH-së nga 

Depot e Lux-it në Arkivin e AKP-

së

               350.00 Kontrata ka ardhur me vonesë Raiffeisen Bank 1503001000449684 Gjatë vitit 2014

32 NSH Jugobanka (në likuidim) KEDS 19.01.2014 5089323 Pagesa e muajit Dhjetor 2013 97.16
Fatura per pagesen e rrymes elektrike eshte dorezuar ne Janar 

2014
AKP LIKU. BTH JUGOBANKA MITROVICE 1000 5010 0006 9640 Janar

33 NSH Jugobanka (në likuidim) KEDS 09.12.2013 DMI13HP05441 Rikthimi i humbjeve 993.89
AKP AL eshte njoftuar per kete ceshtje ne fund te muajit 

Dhjetor
AKP LIKU. BTH JUGOBANKA MITROVICE 1000 5010 0006 9640 Janar

34 Deloitte Kosova 27-Dec-13
426/K/2013 dhe 

450/K/2013

Pagesa per sherbimet e 

likuidimit per Ofruesin e 

Sherbimeve Profesionale 

Deloitte. 

          41,342.40 
Vonesa per shkak te ceshtjeve teknike te transferimit te pjeses 

se75% te shitjes nga llogarite e privatizimit ne llogarite e 

likuidimit. Afati I pagesws ka qenw nw Janar 2014.

Janë paguar në 

Janar 2014 para 

mbylljes së 

pasqyrave

35 Veton Hajdini
Vendim I 

Gjykates

Kreditor (ish nepunes I 

Agjencise)
          52,566.92 

Pagese sipas vendimit te Gjykates Themelore te Prishtines per 

pagesen e pagave prej Janar 2011 e deri me daten e kthimit ne 

pune. Ne raport eshte paraqitur shuma deri me 5 Dhjetor 2013. 

Ne kete shume eshte perfshire paga bruto dhe pensioni ne 

emer te punedhenesit. Pagesa pritet te behet nga Kapitali 

Themeltar i Agjencise pas aprovimit të Bordit të Drejtorëve.

Shkurt 2014

36 Naim Gjigoli
Vendim I 

Gjykates

Kreditor (ish nepunes I 

Agjencise)
          30,879.60 

Pagese sipas vendimit te Gjykates Themelore te Prishtines per 

pagesen e pagave prej Janar 2011 e deri me daten e kthimit ne 

pune. Ne raport eshte paraqitur shuma deri me 4 Dhjetor 2013. 

Ne kete shume eshte perfshire paga bruto dhe pensioni ne 

emer te punedhenesit. Pagesa pritet te behet nga Kapitali 

Themeltar i Agjencise pas aprovimit të Bordit të Drejtorëve.

Shkurt 2014

Te dhenat nga Departementet perkatese te AKP Faqe 49 prej 51



DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT

PASQYRAT FINANCIARE  TE FONDEVE NE MIREBESIM
Detyrimet kontigjente

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT

Raporti për Detyrimet kontigjente
Për periudhën deri më 31 Dhjetor 2013

Tabela 29

Natyra e detyrimeve kontigjente Viti i ndodhjes Arsyeja per detyrime Vlera potenciale 2013 Kategoria e 
mundësisë

Vlera potenciale 
2012

Depozitë për Masë të 

Përkohshme

të ndryshme Garancion për mjetin e Masës së Perkohshme                            -    e ulte           19,000.00 

Taksë për shpenzimet 

gjyqësore

të ndryshme Taksat gjyqësore duhet paguhen si detyrim i palëve në konteste 

gjyqësore 

                           -    e ulte             5,000.00 

Avans te ndryshme Shpenzime avans për ekspertizë                            -    e ulte           10,000.00 

Kontrat te ndryshme Sipas Aktgjykimit SCC-08-0095 -Padia per humbjen e fitimit, 

kompensimit ne shumen prej 14,478,50 si dhe avokatin ne 

shumen prej 365,04 Euro.

               14,478.50  e ulte 

Padi kompensimi te ndryshme Sipas Aktgjykimit SCC10-0091-AKP detyrohet te ia kthej paditesit 

shumen prej 113,794 E, si ofertues i perkohshem  i tenderit.me 

kamatë bankare duke filluar nga anulimi I tenderit. AKP ka bërë 

ankesë në shkallën e dytë.

             113,794.00  e ulte 

Padi kompensimi te ndryshme Sipas Aktgjykimit SCC-07-0059-Urdherohet AKM-ja, te ia beje 

pagesen prej 59,807,04 E, si dhe shpenzimet e e gjykates prej 

780 eurove.

               60,587.04  e ulte 

TOTAL  €          188,859.54  €        34,000.00 

Detyrimet kontigjente që mund të ndikojnë në fondet në mirëbesim të AKP-së janë shpalosur ne tabelen e detyrimeve kontigjente më poshtë. Këto detyrime janë për një numër 
të madh të Ndërmarrjeve Shoqërore të cilat nuk janë vendosur në likuidim ende.

Përgatitur nga: A.J. dhe A.S. faqe 50 prej 51  



DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT

PASQYRAT FINANCIARE TE FONDEVE NE MIREBESIM
 Te ardhurat e ark. 31 Dec 13

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT

SQARIM NGA DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT
Ky raport pergatitet per keto ceshtje qe nderlidhen me te ardhurat e arketueshme: 
- NSH-te ne likuidim; 

- faturimet nga AKP per mospermbushjen e obligimeve nga bleresit e Ndermarrjeve te Reja te shitura me Spin Off special

- gjobat e shqiptuara nga AKP sipas nenit 27 te ligjit te AKP-se.

- të hyrat nga shitjet me procesin e privatizimit me spin off te rregullt

- të hyrat nga shitjet gjatë procesit të likuidimit.

Tabela 30
PERMBLEDHJA E TE ARDHURAVE TE ARKETUESHME*
Gjendja e të Ardhurave të Arkëtueshme - Fondet në mirëbesim
Për periudhën deri më 31 Dhjetor 2013

RAPORTI SIPAS AKTIVITETIT

ndeshkime per spin-off 

speciale
       32,711,944.64 

shitje e aseteve          6,501,564.50 

qira te painkasuara          5,088,504.73 

GJITHSEJ        44,302,013.87 

RAPORTI SIPAS NJESISE ORGANIZATIVE

Zyra        44,302,013.87 

Njesia e Monitorimit te NSH-ve        32,711,944.64 

Departamenti I Shitjes          6,501,564.50 

ZR Prishtina          3,198,979.20 

 ZR Pejë               90,967.00 

ZR Mitrovicë             789,874.63 

ZR Gjilan             999,566.90 

ZR Prizren                 9,117.00 

* Detajet për shënimet e të ardhurave të arkëtueshme janë në zyrën e Drejtorit Menaxhues, Drejtorit 

të Financave dhe Buxhetit dhe Sekretariatit Ekzekutiv

Te dhenat nga Departementet perkatese te AKP Faqe 51 prej 51
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Reko
mandi
mi nr. 

Neni 
në 
raport 
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qe 

Referencë Rekomandimi i ZAP-së Departamenti 
Përgjegjës për zbatim 

Afati për 
zbatim 

Komentet 

1. 3.2 11 Rekomandimet 

e vitit paraprak  

Menaxhmenti i AKP-së të sigurojë që:  

• Plani i veprimit i rishikuar në mënyrë të qartë 

përcakton një afat kohor për adresimin e 

rekomandimeve me anëtarët e stafit 

llogaridhënës, të identifikuara me fokus 

fillestar në ato të një rëndësie të madhe. 

 

Menaxhmenti i AKP-

së dhe të gjitha 

departamentet 

brenda sajë 

 

31 dhjetor 

2013  

 

Zbatuar (Zbatim i 

vazhdueshëm)  

2. 4 14 Rezultati 

financiar  –

Fondi i 

Privatizimit  

Kuvendin dhe Qeverinë e Kosovës që:  

• Të hartojnë dispozita që përcaktojnë qartë 

afatet kohore për përzgjedhjen e anëtarëve 

të BD në mënyrë që mos të ketë zbrazëtira 

në funksionimin e agjencisë; dhe  

 

• Procedura për përzgjedhje të anëtarëve të 

BD duhet të parasheh qartë hapjen e 

konkursit, zhvillimin e procesit të vlerësimit 

të kandidatëve dhe nxjerrjen e kandidatëve 

të propozuar për emërim nga Kuvendi. 

 

Kuvendi dhe Qeveria 

e Kosovës  

 

N/A 
 

Implementimi i këtij 
rekomandimi nuk 
bie në kompetencë 
të AKP-së 

3. 4.1 16 Menaxhimi i 

depozitave 

Menaxhmenti i AKP-së të sigurojë që:  

• AKP në bashkëpunim me BQK të bën 

përpjekje për hartimin e një strategjie në 

drejtim të menaxhimit më të mirë të fondeve 

në mirëbesim; dhe 

• AKP të kërkojë nga BQK informata më të 

plota lidhur me normën e totalit të interesit 

të fituar nga depozitat e investuara. 

 

 

Menaxhmenti i AKP-

së, Departamenti i 

Financave dhe Banka 

Qendrore e Kosovës 

 

 

31 dhjetor 

2013 

 

 

 

 

 

Zbatim i 

vazhdueshëm 

Data e fundit e freskimit të 

këtij plani nga AKP është:  

31 Dhjetor 2013 
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4. 4.2 18 Shpërndarja e 

20% 

Menaxhmenti i AKP-së të sigurojë që:  

• Të zhvillohen kontrolle në procesin e 

shpërndarjes së 20%-shit të fondeve nga 

shitja e NSH-ve tek punëtorët. 

 

• Të identifikohen qartë dhe të dokumentohet 

secili përfitues i 20% të fondeve nga 

privatizimi i NSH-ve; dhe 

 

• AKP të bëjë pagesën e 20% të mjeteve nga 

privatizimi i NSH vetëm në rastet kur 

konfirmohet saktë periudha marrëdhënies së 

punës së përfituesit. 

 

Panelet për 

Shqyrtimin e 

Ankesave 

 

Panelet për 

Shqyrtimin e 

Ankesave 

 

Departamenti i 

Koordinimit te 

Likuidimit dhe 

Departamenti i 

Financave  

 

31 dhjetor 

2013 

 

 

31 dhjetor 

2013 

 

 

31 dhjetor 

2013 

 

 

Zbatim i 

vazhdueshëm 

 

 

Zbatim i 

vazhdueshëm 

 

 

Zbatim i 

vazhdueshëm 

5. 4.3 20 Shitjet përmes 

privatizimit  

Menaxhmenti i AKP -së të sigurojë që:  

• Të hartohen rregullore të qarta dhe të 

vendosen kritere të shkruara për situatat kur 

kërkohen shtyrje të afateve të ndryshme nga 

blerësit e NSH-ve për pagesë; dhe 

 

• AKP të gjejë mënyrën e bashkëpunimit më 

ekspeditiv me Shërbimin Policorë të Kosovës 

në drejtim të përmbushjes me kohë të 

kriterit për verifikimin e blerësve të NSH-ve. 

 

Menaxhmenti i AKP-

së dhe Departamenti i 

Shitjes  

 

 

Menaxhmenti i AKP-

së dhe Departamenti i 

Shitjes  

 

 

31 dhjetor 

2013 

 

 

 

31 dhjetor 

2013 

 

 

 

Zbatuar. 

 

 

 

Zbatuar (pritet të 

nënshkruhet 

Memorandumi në 

mes të AKP-së dhe 

PK-së) 

 

6 4.4 20 Shitjet përmes 

likuidimit  

Menaxhmenti i AKP-së të sigurojë që:  

• Të njoftohen KK përkatëse para se të 

tenderohet një ndërmarrje përmes likuidim 

ashtu siç është përcaktuar në politikat 

operacionale të AKP. 

 

Departamenti i 

Koordinimit Rajonal 

dhe Zyrat Rajonale  

 

31 dhjetor 

2013 

 

 

Zbatuar (Zbatim i 

vazhdueshëm) 
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7 5.2 23 Planifikimi dhe 

Realizimi i 

buxhetit  

Menaxhmenti i AKP-së të sigurojë:  

• Që planifikimi vjetor i prokurimit të bëhet në 

bazë të nevojave reale të organizatës duke 

konsideruar kërkesat e çdo njësie të saj. 

 

Menaxhmenti i AKP-

së dhe Departamenti i 

Prokurimit  

 

31 dhjetor 

2013 

 

 

Zbatim i 

vazhdueshëm 

8 5.5.1 26 Prokurimi  Bordi i AKP të sigurojë që:  

• Bordi i drejtorëve të mos jetë i involvuar në 

punët operacionale të Agjensionit. 

 

• Menaxhmenti i AKP-së të sigurojë që: 

Kontratat të nënshkruhen vetëm në rast kur 

janë të përfshira paraprakisht në planin e 

prokurimit, janë në harmoni me objektivat e 

përgjithshme të organizatës si dhe kur 

ekzistojnë fondet e mjaftueshme për 

financimin e tyre. 

 

• Të gjitha të ardhurat nga mjetet e realizuara 

nga shitja, transferimi, likuidimi i NSH-ve,me 

përjashtim të fondeve tepricë të mbahen në 

mirëbesim për pronarët dhe kreditorët dhe 

të ruhen nga Agjencia; dhe 

 

• Të sigurohen kushtet e nevojshme për punë 

të pavarur të Komisioneve për vlerësimin e 

tenderëve si dhe përmbajtja nga çfarëdo 

veprimi që mund të ndikoj në rezultatin e 

vlerësimit apo që mund të krijoj një 

perceptim të tillë. 

 

Bordi i Drejtorëve të 

AKP-së 

 

Menaxhmenti i AKP-

së 

 

 

 

 

 

 

Menaxhmenti i AKP-

se dhe Departamenti i 

Financave dhe 

Buxhetit  

 

 

Menaxhmenti i AKP-

së, Departamenti i 

Prokurimit dhe 

Komisionet e 

Vlerësimit të 

tenderëve 

 

31 dhjetor 

2013 

 

31 dhjetor 

2013 

 

 

 

 

 

 

31 dhjetor 

2013 

 

 

 

 

31 dhjetor 

2013 

 

 

Zbatim i 

vazhdueshëm 

 

Zbatim i 

vazhdueshëm 

 

 

 

 

 

 

Zbatim i 

vazhdueshëm 

 

 

 

 

Zbatuar (Zbatim i 

vazhdueshëm) 

9 5.5.1 27 Prokurimi  Menaxhmenti i AKP-së të sigurojë që:  

• Të sigurohet zbatimi i plotë të LPP-së dhe të 

gjitha shërbimet të kryhen vetëm bazuar në 

kontrata valide dhe në konkurrencën e 

 

Menaxhmenti i AKP-

së dhe Departamenti i 

Prokurimit  

 

31 dhjetor 

2013 

 

 

Zbatim i 

vazhdueshëm 
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hapur. 

10 

 

 

 

5.5.1 27 Prokurimi  Menaxhmenti i AKP-së të sigurojë që:  

• Të shpërblehen me tender vetëm OE që i 

plotësojnë të gjitha kriteret e vendosura.  

 

• Të gjitha furnizimet të bëhen sipas 

planifikimit dhe të respektohen kushtet e 

kontratës. 

 

Departamenti i 

Prokurimit 

 

Departamenti i 

Prokurimit dhe njësitë 

e kërkesës  

 

31 dhjetor 

2013 

 

31 dhjetor 

2013 

 

 

Zbatim i 

vazhdueshëm 

 

Zbatim i 

vazhdueshëm 

 

11 5.5.1 29 Prokurimi  Menaxhmenti i AKP-së të sigurojë që:  

• Me rastin e kontraktimit të 

punëve/shërbimeve, ato të jenë paraprakisht 

të planifikuara në planin e prokurimit. 

 

• Të gjitha sigurimet e ekzekutimit janë në 

përputhje me ligjet e aplikueshme në Kosovë; 

dhe  

 

• Nuk shmangen procedurat e prokurimit duke 

nënshkruar disa kontrata me vlera më të 

vogël për të shmangur procedurat e hapura 

të prokurimit. 

Departamenti i 

Prokurimit  dhe te 

gjitha njësitë e 

kërkesës 

 

Departamenti i 

Prokurimit  

 

 

Departamenti i 

Prokurimit  

31 dhjetor 

2013 

 

 

 

31 dhjetor 

2013 

 

 

31 dhjetor 

2013 

 

Zbatim i 

vazhdueshëm 

 

 

 

Zbatim i 

vazhdueshëm 

 

 

Zbatim i 

vazhdueshëm 

 

12 5.5.1 30 Prokurimi  Menaxhmenti i AKP-së të sigurojë që:  

• Pagesat të bëhen në bazë të vlerës së 

kontratës, në të kundërtën të shqyrtohet 

mundësia për procese tjera kontraktuese. 

 

• Ekzekutimi i pagesave të bëhet në përputhje 

me kushtet dhe afatet e kontraktuara. 

 

Departamenti i 

Financave dhe 

Buxhetit, 

 

Departamenti i 

Financave dhe 

Buxhetit 

 

31 dhjetor 

2013 

 

 

31 dhjetor 

2013 

 

 

Zbatim i 

vazhdueshëm 

 

 

Zbatim i 

vazhdueshëm 
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13 5.5.1 31 Prokurimi  Menaxhmenti i AKP-së të sigurojë që:  

• Anëtarët e Komisioneve për vlerësimin e 

ofertave për tenderë të emërohen sipas ligjit 

të LPP-së në fuqi. 

 

Menaxhmenti i AKP-

së dhe Departamenti i 

Prokurimit  

 

31 dhjetor 

2013 

 

 

Zbatuar (Zbatim i 

vazhdueshëm) 

14 5.5.2 32 Blerje të tjera Menaxhmenti i AKP-së të sigurojë që:  

• Kompensimi i Bordit të Drejtorëve të bëhet 

nga kategoria Paga dhe Mëditje; dhe 

 

• Për të gjitha të ardhurat personale të 

paguara, tatimi i ndalur në burim të jetë 

konsideruar sipas ligjeve në fuqi. 

 

Menaxhmenti i AKP-

se dhe Departamenti i 

Financave  

 

31 dhjetor 

2013  

 
AKP-ja nuk është 
pajtuar me këtë të 
gjetur 
 
Zbatim i 

vazhdueshëm 

15 5.5.3 32 Kompensimet 

(Pagat dhe 

mëditjet)  

Bordi i Drejtorëve të AKP-së të sigurojë që:  

• Të hartohen rregulloret e brendshme në 

përputhje me ligjin për pagat e shërbyesve 

civil duke siguruar menaxhim transparent 

dhe adekuat të personelit. 

 

Bordi i Drejtorëve të 

AKP-së 

 

31 dhjetor 

2013 

 

 

Zbatim i 

vazhdueshëm 

 

16 5.5.3 34 Kompensimet 

(Pagat dhe 

mëditjet)  

Menaxhmenti i AKP-së të sigurojë që:  

• Rekrutimi i punëtoreve dhe testimi i tyre të 

bëhet sipas ligjit të punës me konkurs të 

hapur duke ju dhënë mundësi të barabartë të 

gjithë të interesuarve të cilët përmbushin 

kriteret bazë të kualifikimit. 

 

Njësia e Burimeve 

Njerëzore  

 

31 dhjetor 

2013 

 

 

Zbatuar. 

Zbatim i 

vazhdueshëm 

 

17 5.5.3 34 Kompensimet 

(Pagat dhe 

mëditjet)  

Menaxhmenti i AKP-së të sigurojë që:  

• Ristrukturimi i brendshëm të bëhet vetëm 

pas pëlqimit të marr nga MAP; dhe 

 

• Ndryshimi i nivelit të pagave të bëhet pas 

aprovimit përkatës nga MAP. 

Menaxhmenti i AKP-

së, Njësia e Burimeve 

Njerëzore  dhe 

Departamenti i 

Financave dhe 

Buxhetit  

31 dhjetor 

2013 

 

Zbatim i 

vazhdueshëm 

 

18 5.5.3 35 Kompensimet 

(Pagat dhe 

mëditjet)  

Menaxhmenti i AKP-së të sigurojë që:  

• Të gjitha pagat të jenë në harmoni me Ligjin 

për pagat e shërbyesve civil. 

 

• Të gjitha pagat janë të aprovuara nga MAP; 

 

Menaxhmenti i AKP-

së,  

 

Menaxhmenti i AKP-

 

31 dhjetor 

2013 

 

31 dhjetor 

 

Zbatim i 

vazhdueshëm, 

 

Zbatim i 
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dhe 

• Të sigurohet se të gjithë të punësuarit i 

kryejnë punët në përputhje me kontratën. 

së,  

Menaxhmenti i AKP-

së dhe Njësia e 

Burimeve Njerëzore  

2013 

31 dhjetor 

2013 

vazhdueshëm, 

Zbatim i 

vazhdueshëm 

19 5.5.4 36 Subvencionet 

dhe transferet  

Menaxhmenti i AKP -së të sigurojë:  

• Në rast të dhënies së subvencioneve, të 

përcaktoj qartë kriteret për përfituesit si dhe 

të ofroj dëshmi pёrkatёse për rregullsinë e 

shpërndarjes së këtyre subvencioneve. 

 

Menaxhmenti i AKP-

së 

 

30 korrik 2013 

 

Zbatuar  

20 5.6.1 38 Pasuritë 

kapitale dhe jo-

kapitale  

Menaxhmenti i AKP-së të sigurojë që:  

• Të sigurohet që pasuritë e vlerësuara për 

shlyerje të largohen nga regjistrat kontabël; 

dhe 

 

• Të sigurohet që regjistrimi i pasurive të 

regjistrohet në përputhje me rregullat në fuqi 

dhe që zhvlerësimi për pasuritë të llogaritet 

saktësisht. 

 

Departamenti i 

Financave dhe 

Buxhetit,  

 

Departamenti i 

Financave dhe 

Buxhetit,  

 

 

31 dhjetor 

2013 

 

 

31 dhjetor 

2013 

 

 

Zbatim i 

vazhdueshëm 

 

 

Zbatim i 

vazhdueshëm 

 

21 6 40 Sistemi i 

auditimit të 

brendshëm  

Menaxhmenti i AKP-së të sigurojë që:  

• Planet për aktivitetet e përgjithshme të 

auditimi të brendshëm të bazohen në 

vlerësimin e rrezikut dhe të rishikohen së 

paku një herë në vit dhe njëherit planet 

operative të jenë në harmoni të plotë me 

planet strategjike. 

 

• Planifikimi kohorë i punës së NJAB të jetë i 

organizuar dhe konsistent; dhe 

 

• Ndryshimet në planet për aktivitetet e 

përgjithshme të auditimi të brendshëm të 

miratohen nga Bordi i Drejtorëve/KA dhe 

ZKA-ja. 

 

Njësia e Auditimit të 

Brendshëm,  

 

 

 

 

 

Njësia e Auditimit të 

Brendshëm,  

 

Njësia e Auditimit të 

Brendshëm dhe Bordi 

i Drejtorëve të AKP-së 

 

31 dhjetor 

2013 

 

 

 

 

 

31 dhjetor 

2013 

 

31 dhjetor 

2013 

 

Zbatuar (Zbatim i 

vazhdueshëm)  

 
 

 

 

 

Zbatuar (Zbatim i 

vazhdueshëm) 
 

Zbatuar (Zbatim i 

vazhdueshëm) 
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Reko
mandi
mi nr. 

Neni 
në 
raport 

Fa
qe 

Referencë Rekomandimi i ZAP-së Departamenti 
Përgjegjës për zbatim 

Afati për 
zbatim 

Komentet 

22 6 40  Menaxhmenti i AKP-së të sigurojë që:  

• Të funksionalizohet Komiteti i Auditimit dhe 

të adreson detyrat me kohë tek drejtoritë 

përkatëse me qëllim të përmirësimit të 

parregullsive të identifikuara si dhe të 

kontribuon në qeverisjen e mire të agjencisë. 

 

Bordi i Drejtorëve të 

AKP-së 

 

30 korrik 2013  

 

Zbatuar  
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SHËNIMET SHPJEGUESE  

TË PASQYRAVE FINANCIARE TË FONDEVE NË MIRËBESIM 

Për periudhën e përfunduar më 31 Dhjetor 2013 

 

Shënimi 1: Përmbledhje e metodave të rëndësishme të kontabilitetit: 

1.1. Baza e përgaditjes së pasqyrave financiare: 

Pasqyrat Financiare të Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP) janë përgaditur në pajtim me SNKSP 

(Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik) e bazuar në para të gatshme - Raportimi 

Financiar sipas parimit të kontabilitetit të bazuar në para të gatshme. 

Këto pasqyra financiare i përmbushin të gjitha obligimet raportuese që dalin nga “Rregullorja e Kornizës 
Raportuese të Pasqyrave Financiare të Fondeve në Mirëbesim” aprovuar nga Bordi i Drejtorëve më 23 Shkurt 

2011 dhe janë të bazuara në shënimet financiare të mbajtura në mënyrë të duhur.  

Shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare janë pjesë përbërëse për kuptimin e pasqyrave financiare dhe 

duhet të lexohen së bashku dhe në ndërlidhje me pasqyrat financiare. 

Politikat kontabël janë zbatuar në mënyrë të vazhdueshme përgjatë tërë periudhës raportuese.  

 

1.2. Subjekti Raportues: 

Agjencia Kosovare e Privatizimit shte themeluar sipas ligjit nr. 03/L-067 (në fuqi më 1 Korrik 2008), i ndryshuar 

me ligjin nr. 04/L-034 që ka hyrë në fuqi më 21 Shtator 2011. Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) si organ i 

pavarur publik me zotësi të plotë juridike është pasardhëse (sa i përket Ndërmarrjeve Shoqërore) e ish-

Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit (AKM) që ka qenë e themeluar në bazë të Rregullores së UNMIK-ut nr. 

2002/12, e ndryshuar me rregulloren e UNMIK-ut nr. 2005/18.  

Periudha raportuese e Agjencisë Kosovare të Privatizimit në këto pasqyra financiare është prej 1 Janar 2013 

deri më 31 Dhjetor 2013. Në këto pasqyra financiare janë paraqitur edhe raporte që paraqesin të dhënat 

financiare nga data 1 Korrik 2003 deri më 31 Dhjetor 2013. Raportet e pasqyrave financiare janë paraqitur në 

Tabelën e Përmbajtjes së Pasqyrave Financiare. 

Pasqyrat Financiare janë për Fondet në Mirëbesim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP). Pasqyrat 

Financiare paraqesin subjektin raportues ashtu siç është specifikuar ne Ligjin mbi Menaxhimin e Financave 

Publike dhe Përgjegjësitë dhe nenin 20 të Ligjit për Agjencisë Kosovare të Privatizimit. 
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Agjencia Kosovare e Privatizimit kontrollohet nga Bordi i Drejtoreve te Agjencise Kosovare të Privatizimit. 

Agjencia Kosovare e Privatizimit i raporton Kuvendit të Republikës së Kosovës në baza vjetore.  

Aktivitetet e AKP-së financohen përmes tarifës administrative të Agjencisë dhe fondeve të donatorëve nëse 

donatorët japin donacione. AKP-ja, gjatë vitit 2011 ka transferuar 1.8 milion eur për Buxhetin e vitit 2011, më 

28 maj 2012 ka transferuar 8.2 milion eur për Buxhetin e AKP-së për vitin 2012 në llogarinë e dedikuar bankare 

të hapur nga Departamenti i Thesarit, Ministria e Financave që mundëson financimin e aktiviteteve të AKP-së 

për vitin fiskal 2012 nëpërmjet të Llogarisë së Vetme të Thesarit në Ministrinë e Financave. 

 Më 28 Dhjetor 2012 Agjencia ka transferuar 8,048,000 eur në llogarinë e dedikuar bankare të hapur nga 

Departamenti i Thesarit, Ministria e Financave që mundëson financimin e aktiviteteve të AKP-së për vitin fiskal 

2013 nëpërmjet të Llogarisë së Vetme të Thesarit në Ministrinë e Financave. 

Pra, nga hyrja në fuqi e ligjit të ri të AKP-së, gjithsej janë transferuar 18,048,000 milion eur në llogarinë e 

Thesarit. Pas përfundimit të vitit fiskal 2013, Thesari duhet të kthej në llogarinë (në Thesar) e të hyrave të 

dedikuara të Agjencisë ato mjete të cilat nuk janë shpenzuar gjatë viteve fiskale 2011, 2012 dhe 2013. Prandaj, 

sa i përket vitit fiskal 2014, pas konfirmimit nga Thesari për gjendjen e llogarisë së të hyrave të dedikuara në 

Thesar, Agjencia do të transferoj shumën e nevojshme nga tarifa administrative që do të mbuloj buxhetin e 

vitit 2014.  

Në pajtim me ligjin mbi themelimin e AKP-së, aktiviteti kryesor i AKP-së është privatizimi i Ndërmarrjeve 

Shoqërore (NSH) nëpërmjet të metodave të spin of-it, likuidimit dhe qiradhënies afatgjate.  

Aktivitet tjetër i AKP-së është administrimi, ristrukturimi dhe likuidimi i Ndërmarrjeve Shoqërore.  

Agjencia Kosovare e Privatizimit menaxhon Ndermarrjet Shoqerore ne Kosove dhe i mban keto Ndermarrje ne 

mirebesim. Si administruese e besuar, AKP eshte e ngarkuar me "ruajtjen dhe rritjen" e vlerave te NSH-ve.  

Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk kontrollon subjekte tjera të cilat janë/apo mund të jenë konsoliduar në 

aktivitetet e tyre në këto pasqyra financiare.  

 

1.3. Raportimi i Transaksioneve përmes Llogarive të AKP-së: 

AKP-ja udhëheq dhe i kontrollon shpenzimet dhe të hyrat e fondeve në mirëbesim përmes llogarive në 

mirëbesim të hapura në Bankën Qendrore të Kosovës. AKP-ja bën transferin e pagesave pasi të jetë bërë 

autorizimi i urdhër-transfereve bankare sipas Procedurave Bankare të AKP-së. 

Shënime lidhur me llojet e llogarive në mirëbesim janë shpalosur në shënimin 4a. 

1.4. Valuta raportuese: 

Valuta raportuese është Euro (€). Të gjitha vlerat në pasqyrat financiare janë paraqitur në vlera aktuale e jo në 

mijëra ('000), përveç nëse është cekur ndryshe në raportin përkatës. 

1.5. Data e autorizimit të pasqyrave financiare: 

Pasqyrat Financiare të fondeve në mirëbesim janë autorizuar për lëshim më datën 22 Janar 2014 nga: Shkëlzen 

Lluka, Drejtor Menaxhues dhe Avni J. Jashari, Drejtor i Financave dhe Buxhetit në Agjencinë Kosovare të 

Privatizimit. 
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1.6. Softveri që përdoret për Pasqyrat Financiare dhe Raportet Financiare: 

Avni J. Jashari, Drejtor i Financave dhe Buxhetit ka dizajnuar programin në Microsoft Excel për administrimin 

financiar të fondeve në mirëbesim, për të përgatitur raportet financiare si dhe Pasqyrat Financiare. 

Personeli i AKP-së qe punon ne kete softver është:  

- Avni J. Jashari, Drejtor i Financave dhe Buxhetit: dizajnon, freskon, zgjidhë problemet e softverit, 
mbikqyrë harmonizimin bankar; 

- Adem Selishta, Kryesues i Njësisë për Menaxhimin e Fondeve: vendos të dhënat dhe kategorizon të 

gjitha transakcionet, harmonizon llogaritë bankare; 

- Valon Fetahu, kategorizimi i transakcioneve dhe harmonizimi i llogarive bankare 

- Melita Cana, Korab Lufi dhe Nora Budima: përgatisin transferet bankare. 

Ruajtja e kopjeve të të të dhënave në softver: Ruajtja e raportit financiar behet me reference të dates (p.sh. 

referenca “131231-raporti i llogarive në BQK” duhet të lexohet siç vijon: Raporti i llogarive në BQK për datën 

31 Dhjetor 2013). Ruajtjet tjera bëhen ne diskun kryesor ne dy kompjuterë të ndryshëm, ne serverin e 

teknologjisë informative të AKP-së në rrjetin e follderit te perbashket te Raporteve Financiare. Njësia e 

Teknologjisë Informative bën në mënyrë automatike (ang. “shadovv copy”) kopje të përditshme të të dhënave 

në server në formë elektronike si dhe kopje javore në formatin e shiritave magnetik. Tre kopje në CD (Compact 

Disc) bëhen pas dorezimit të Pasqyrave Financiare.  

 

1.7. Tabelat e kontrollimit automatik të gabimeve: 

Janë të dizajnuara 36 tabela te cilat automatikisht kontrollojne se a gjenerohen rezultate të njejta qe merren 

nga pika referuese te ndryshme. Ne rast se të dhënat regjistrohen gabimisht ne softver, keto tabela 

automatikisht gjenerojne ndryshimin ne rezultate dhe formatizohen me ngjyre te kuqe te qelizes dhe me 

formatizim te nxire ("bold").  

 

1.8. Autorizimet në llogarite bankare: 

Të drejtat e nënshkrimit në llogaritë bankare të fondeve në mirëbesim janë të përcaktuara me procedurat 

bankare të AKP-së të aprovuara më datën 1 Shtator 2008 e të ndryshuar më 28 Shtator 2011 pas hyrjes në fuqi 

të ligjit të ri të AKP-së.  

Zyrtari Certifikues i Agjencisë nënshkruan çdo transaksion pas verifikimit dhe pasi që të jetë siguruar se 

transaksioni në fjalë përmban të gjitha elementet e duhura në përputhje me ligjin, politikat dhe procedurat e 

Agjencisë. Gjatë periudhës raportuese znj. Sahare Miftari: Certifikimi i transfereve bankare; Zyrtar Alternativ 

Certifikues është Valon Fetahu. 
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Shënim 2: Llogaritë bankare të Fondeve në Mirëbesim të AKP-së: 

Te gjitha llogarite e mirebesimit mbahen si llogari bankare te veçanta (të ndara) ne Banken Qendrore te 

Kosoves (BQK), ndërsa në bankën Procredit mbahen të hapura llogaritë që mbajnë gjysmën e kapitalit 

themeltar të Ndërmarrjeve të Reja të cilat vendosen në proces të privatizimit me spin off të rregullt. 

Në bankën Raiffeisen kemi edhe dy llogari të hapura për Ndërmarrjet e Reja, të cilat me momentin e bartjes së 

të drejtës së nënshkrimit apo marrjes  së kontratës nga blerësi i ri do të bartet e drejta në këto dy llogari. 

Prej Korrikut 2003 deri në periudhën raportuese janë hapur 1,715 llogari bankare që kanë të bëjnë me 

Ndërmarrjet Shoqërore. Prej tyre janë mbyllur 139 llogari dhe 1,576 llogari janë aktive ne BQK. 

Lista e te gjitha llogarive ne mirebesim të AKP-së dhe permbledhja e llogarive te privatizimit dhe likuidimit 

tregohen ne tabela ndarazi (sipas renditjes së paraqitur në tabelën e përmbajtjes së raportit vjetor financiar). 

Specifikacioni i llogarive të AKP-së në Bankën Qëndrore janë paraqitur në raporte detaje të Pasqyrave 

Financiare. 

Marrëveshja e Mirëkuptimit (MeM) në mes të Bankës Qëndrore të Kosovës dhe Agjencisë Kosovare të 

Privatizimit mbi urdhërpagesat elektronike është nënshkruar me datën 10 Dhjetor 2009. Kjo marrëveshje ka 

funksionuar shumë mirë prej momentit të nënshkrimit e deri në fund të periudhës raportuese. Gjatë 
periudhës raportuese janë kryer 2756 transaksione elektronike, ndërsa prej nënshkrimit të marrëveshjes e 

deri më tani janë kryer 56,166 transaksione elektronike. 

Objektivë kryesore e AKP-së është automatizimi dhe elektronizimi i urdhërpagesave që kryhen përmes BQK-së, 

në rastet kur kemi të bëjmë me shumë transfere që duhet ekzekutuar brenda një dite.  

 

Shënim 3: Interesi në llogaritë bankare 

Interesi në llogaritë rrjedhëse 

 

Interesi i fituar në BQK në llogaritë rrjedhëse të AKP-së paguhet në fund të çdo muaji. Normat e interesit për 

periudhat prej vitit 2003 e deri në periudhën raportuese janë paraqitur më poshtë: 

Periudha interesi vjetor Agjencia 

11 Korrik 2003 - 31 Dhjetor 2003 0.50% ish-AKM 

1 Janar 2004 - 31 Dhjetor 2005 1.00% ish-AKM 

1 Janar 2006 - 26 Mars 2006 1.25% ish-AKM 

27 Mars 2006 - 9 Korrik 2006 1.50% ish-AKM 

10 Korrik 2006 - 10 Shtator 2006 1.75% ish-AKM 

11 Shtator 2006 - 30 Nentor 2006 2.00% ish-AKM 

1 Nentor 2006 - 31 Janar 2007 2.25% ish-AKM 

1 Shkurt 2007 - 1 Maj 2007 2.50% ish-AKM 

2 Maj 2007 - 3 Korrik 2007 2.75% ish-AKM 

4 Korrik 2007 - 31 Dhjetor 2007 3.00% ish-AKM 

1 Janar 08 - 30 Qershor 2008 3.00% ish-AKM 

1 Korrik 2008 - 8 Gusht 2008 3.00% AKP 
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9 Gusht 2008 - 17 Tetor 2008 3.25% AKP 

18 Tetor 2008 - 10 Dhjetor 2008 2.50% AKP 

11 Dhjetor 2008 - 17 Dhjetor 2008 1.75% AKP 

18 Dhjetor 2008 - 31 Dhjetor 2008 1.25% AKP 

1 janar 2009 - 22 Janar 2009 1.25% AKP 

23 janar 2009 - 19 mars 2009 0.50% AKP 

20 mars 2009 - 12 Korrik 2009 0.25% AKP 

13 Korrik 2009 - 31 Dhjetor 2009 0.10% AKP 

1 Janar 2010 - 31 Dhjetor 2010 0.10% AKP 

1 Janar 2011 - 26 Prill 2011 0.10% AKP 

27 Prill 2011 - 26 Korrik 2011 0.35% AKP 

27 Korrik 2011 – 22 Nëntor 2011 0.60% AKP 

23 Nëntor 2011 – 14 Dhjetor 2011 0.35% AKP 

15 Dhjetor 2011 – 31 Dhjetor 2011 0.10% AKP 

1 Janar - 10 Prill 2012 0.10% AKP 

11 Prill - 11 Korrik 2012 0.05% AKP 

12 Korrik – 31 Dhjetor 2012 0% AKP 

1 Janar 2013 – 31 Dhjetor 2013 0% AKP 

 

Investimet në depozitat kohore në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës: 

Duke filluar nga 24 gushti i vitit 2010 Departamenti i Financave dhe Buxhetit ka bërë depozita afat shkurtra të 

fondeve në mirëbesim në periudha të ndryshme të maturitetit prej 1 muaj deri 12 muaj. Në pajtueshmëri me 

vendimin e Bordit të Drejtorëve, të gjitha transaksionet e depozitave kohor janë autorizuar së bashku nga 

Zëvendës Drejtori Menaxhues për Koordinimin e Likuidimit dhe Drejtori i Financave dhe Buxhetit.  

Depozitat kohore janë depozituar në Bankën Qëndrore të Kosovës.  

Prej 24 Gusht 2010 deri më 17 Korrik 2012 (maturimi i depozitit të fundit), Departamenti i Financave dhe 

Buxhetit ka investuar 44 depozita kohor në Bankën Qendrore të Kosovës, prej të cilave të gjitha kanë 

maturuar.  

Pas datës 27 Mars 2012 (investimi për periudhën 2 muaj me datë të maturitetit 28 Maj 2012) e deri në Shtator 

2013 nuk ka pasur investime në depozita kohor për shkak të normave tepër të ulëta të interesit të ofruar nga 

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, ndonjëherë edhe me normë negative të kthimit. Kjo ka ardhë si 

rezultat i krizës financiare botërore që ka prekur dhe tregun e parasë (investimeve afatshkurtra) të Euro Zonës. 

Ashtu siq tregojnë dhe të dhënat e publikuara nga Banka Qendrore Evropiane "ECB" se shkalla e kthimit të 

normave të interesit në tregun e parasë ka shkuar përafërsisht deri në ZERO.  

Oferta e pranuar nga BQK më 20 Shtator 2013 për të bërë invesitimin e mjeteve në depozitat kohore për 

periudhën Gjashtë (6) mujore dhe kamata vjetore e ofruar nga BQK (pastaj zbërthehet në ditët e mbajtura në 

depozit kohor) është 0.12%. Data valutë e transferit 24 Shtator 2013, ndërsa data e maturimit 21 Mars 2014.  
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Interesi i fituar në depozitimet kohore  

Interesi i fituar nga depozitimet kohore nga Gushti 2010 deri më 31 Dhjetor 2012 është 7,083,728: 

Periudha 

 

24 Gusht 2010 
- 31 Dhjetor 

2012 

Jan - 31 
Dhjetor 2012 

viti 2011 

24 Gusht 2010 

- 31 Dhjetor 
2010 

Kamatat ne depozita  7,083,728   2,380,146   4,394,852   308,730  

 

Interesi që do të fitohet nga depozitimi kohor 6 mujor i Shtatorit 2013 që maturon në Mars 2014 është 

€11,866.67. 

Në Dhjetor 2013 janë depozituar me afat kohor 12 muaj 20 milion eur në bankën Raiffeisen (16 Dhjetor 2013 – 

16 Dhjetor 20014) me normë të interesit vjetor më 0.45%. Interesi i fituar në Dhjetor të vitit 2014 do të jetë në 

shumën prej EUR 90,000.00. 

 

Shënim 4: Sqarime lidhur me llojet e llogarive të AKP-së në BQK: 

Përveç llogarisë së tarifës administrative të Agjencisë, llogarisë së donatorit, kapitalit themeltar të Agjencisë, 

fondit rezervë të Agjencisë, të gjitha llogaritë tjera të hapura nga Agjencia kategorizohen si llogari në 

mirëbesim që kanë të bëjnë me aktivitetet e Agjencisë sipas nenit 6, 8 dhe 9 të ligjit të Agjencisë. 

 

Llogaritë e privatizimit: 

Përdoren për të mbajtur paratë nga të shitjet gjatë privatizimit me metodën e spin off-it, kur edhe krijohen 

Ndërmarrjet e Reja (Nevvco).  

 

Llogaritë e likuidimit: 

Përdoren për mbajtjen e të ardhurave nga procesi i likuidimit te NSH-ve si dhe për pagesën e shpenzimeve 
gjatë procesit të likuidimit, pagesat e Ofruesve të Shërbimeve Profesionale dhe kreditorëve sipas shtojcës së 

ligjit të AKP-së. 

 

Llogaritë e parave të NSH-ve në mirëbesim: 

Mban parate e NSH ne mirebesim te AKP, ne rastet kur AKP vendos se NSH nuk ka kapacitete për të mbajtur 

këto të holla.      

Llogaritë e parave të komercializimit: 

Mban paratë e paguara nga qirate e komercializimit për kontratat e komercializimit te nenshkruara gjatë vitit 

2000 nga UNMIK.  
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Llogaritë e parave të punëtorëve në llogaritë në mirëbesim (transferuar prej llog. të privatizimit dhe 

likuidimit): 

Në rastet kur ka ankesa në listat e punëtorëve, mirëpo numri i ankesave është i ultë, AKP e bën shpërndarjen e 

parakohshme te 75% te 20%-it që u takon punëtorëve dhe pjesën e mbetur e parave që u takojnë punetoreve 

te NSH-se specifike i mban në këto llogari. Paratë në këto llogari mbahen ndaras për NSH-të në fjalë dhe mund 

të transferohen prej llogarise se privatizimit apo te likuidimit.       

Paratë e mbetura u transferohen punetoreve kur te gjitha ankesat në listat e punetoreve shqyrtohen nga Oda 

e Veqante e Gjykatës Supreme te Republikës së Kosovës. 

 

Llogaria e depozitave të privatizimit: 

Perdoret per te mbajtur depozitat e paguar nga ofertuesit gjate procesit te ofertimit ne privatizim. Kjo eshte 

nje llogari e perkohshme nga e cila ne i kthejme depozitat ofertuesve të pasuksesshem. Pasi të nënshkruhet 

kontrata e shitjes, depoziti i ofertuesit te suksesshem transferohet ne llogarine e privatizimit te hapur 

veçanerisht per Ndermarrjen e Re që privatizohet. Në rastet kur ofertuesit tërhiqen nga ofertat e tyre (përvec 

në raste të kërcënimeve), depozitat e këtyre ofertuesve transferohen në llogarinë e fondit rezervë të AKP-së.

  

 

Llogaria e tarifave për dorëzimin e ofertave në privatizim: 

Përdoret për të mbajtur tarifat për dorëzimin e ofertës të pakthyeshme ndaj ofertuesve gjatë procesit të 

privatizimit.  

Këto të holla llogariten si të ardhura vetanake të AKP. 

 

Llogaria e depozitave të likuidimit: 

Përdoret për mbajtjen e depozitave të paguara nga ofertuesit gjatë shitjeve të aseteve të NSH-ve gjatë 

procesit të likuidimit. Kjo është një llogari e përkohshme nga e cila i kthejmë depozitat ofertuesve të 

pasuksesshëm. Depoziti i ofertuesit të suksesshëm transferohet në llogarinë bankare të likuidimit e hapur për 

likuidimin e NSH të veçanta për të cilat ofertuesit janë deklaruar si fitues dhe kontratat e shitjes janë 

nënshkruar. Në rastet kur ofertuesit tërhiqen nga ofertat e tyre (përveç në raste të kërcënimeve), depozitat e 

këtyre ofertuesve transferohen në llogarinë e fondit rezervë të AKP-së. 

 

Llogaria e tarifave për dorëzimin e ofertave në likuidim: 

Përdoret për mbajtjen e tarifave për dorëzimin e ofertës të pakthyeshme ndaj ofertuesve gjatë procesit të 

likuidimit. Këto para llogariten si të ardhura vetanake për AKP. 
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Llogaria për dorzërimin ankesave për shqyrtim nga Komisioni i Shqyrtimit për likuidim: 

Mban depozitat e paguar nga kreditorët për shqyrtimin e ankesave që kreditorët i deponojnë në Komisionin 

për Shqyrtimin e Ankesave në procesin e likuidimit. 

 

Llogaria e kapitalit themeltar të AKP-së: 

Mbahet kapitali themeltar i AKP-së. Ky kapital është paguar nga Buxheti i Republikës së Kosovës (BRK). 

Aktualisht vetëm 1 milion EUR është paguar nga BKK gjatë mandatit të ish-Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit. 

Shuma prej 9 milion EUR sipas ligjit mbi AKP-në do të paguhet sipas nevojës dhe kërkesës së AKP-së.  

 

Llogaria e fondit rezervë të AKP-së: 

Perdoret per te mbajur depozitet e konfiskuar nga ofertuesit gjate procesit te ofertimit ne privatizim dhe 

shitjeve gjate likuidimit. Në këtë llogari barten të hyrat vetanake nga:  

• Tarifa e dorëzimit të ofertave në privatizim 

• Tarifa e dorëzimit të ofertave në shitjet gjatë likuidimit 

• Depozitat e konfiskuar ndaj ofertuesve që janë tërhequr nga procesi i ofertimit 

• Tarifa e dorëzimit të ofertave në komercializim 

• Interesi i fituar në llogarinë e depozitave të privatizimit; dhe 

• Interesi i fituar në llogarinë e depozitave të likuidimit. 

 

Llogaria e tarifës administrative të AKP-së: 

Në këtë llogari transferohet tarifa administrative e Agjencisë sipas ligjit për themelimin e Agjencisë Kosovare 

të Privatizimit.  

Në Korrik 2012, Agjencia Kosovare e Privatizimit ka pranuar një garancion bankar lidhur me performancën e 

kontratës nga Deloitte Central Europe Limited për Ofrimin e Shërbimeve Profesionale për likuidimin e 

portfolios së NSH-ve (nr. i prokurimit 239-11-068-211). Detajet e garancionit bankar janë si vijon: data e 

garancionit 9 Korrik 2012, shuma e garancionit €1,992,000, garancioni i vlefshëm deri më 10 Shtator 2016, 

emri i bankës që ka lëshuar garancionin: ING Bank N.V. PO BOx 350, 1000 Amsterdam, The Netherlands. 

 

Llogaria e parave të donatorit: 

Mban paratë e donatorit në raste kur paratë kanalizohen ndërmjet llogarive të AKP-së. Aktualisht është vetëm 

një llogari bankare që mban të hollat për një projekt të realizuar vite më parë nga ish-AKM-ja. AKP është në 

proces të identifikimit të raporteve narative dhe kontratës së donatorit që ish-AKM ka pasur me donatorët për 

këtë projekt. 

 



Shënimet shpjeguese të Pasqyrave Financiare të Fondeve në Mirëbesim për periudhën deri më 31 Dhjetor 2013 

 

 

Departamenti i Financave dhe Buxhetit  faqe 9 prej 18 
 

Llogaritë e depozitimeve kohore: 

Mban paratë që AKP transferon nga llogaritë individuale në llogaritë për depozitim kohor. Prej këtyre llogarive 

bankare, pas autorizimeve me shkrim nga AKP, Banka Qendrore e Kosovës i transferon paratë në depozitime 

kohore për periudhat e caktuara të maturitetit. 

 

Shënim 5: Shpjegim për llojet e llogarive të AKP në Procredit Bank dhe Raiffeisen Bank: 

Llogaritë PAK SOE: 

Mban paratë e NSH-ve në mirëbesim të AKP në rastet kur AKP përcakton se një NSH nuk ka kapacitetet për të 

operuar me këto mjete.  

 

Llogaritë e Ndërmarrjeve të Reja (llogaria që mban gjysmën e kapitalit themeltar): 

Llogaria që mban gjysmën e kapitalit të aksionarit (EUR 1,250 apo 1,000 varet prej periudhës kur janë 
regjistruar Ndërmarrjet) të Ndërmarrjes së Re gjatë procesit të privatizimit. Deri në përfundim të shitjes, 

aksionar është AKP-ja. Në momentin e përfundimit të shitjes dhe nënshkrimit të kontratës, AKP i bartë 

aksionet te blerësi i Neëco-s. Pastaj, AKP i shkruan bankës dhe e bën transferimin e së drejtës së nënshkrimit 

në llogarinë bankare përkatëse. Prej valës 53 sipas ligjit të ri për shoqëritë tregtare nuk kërkohet pagesa e 

kapitalit themeltar. 

Deri në fund të periudhës raportuese, AKP ka edhe 58 llogari të hapura të Ndërmarrjeve të Reja (Nevvco) të 

cilat ende priten të transferohen të blerësit pas nënshkrimit të kontratave të shitjes. 

 

Llogaria e likuidimit për para të imta: 

Mban mbetjen e parave të imta për qëllime të likuidimit (shërbime postare, fotokopjime etj.) në kohën kur 

këto shërbime janë paguar përmes bankës Procredit. Gjatë vitit 2013, mbetja në këtë llogari do të transferohet 

në BKK dhe llogaria do të mbyllet.  

Llogaritë në Procredit Bank (PCB) më 31 Dhjetor 2013: 

PËRMBLEDHJE E LLOGARIVE NË PCB VLERA 

PAK SOE 294.00 

Llogaritë e Ndërmarrjeve të Reja (llogaritë ende pa e transferuar te pronari) 62,254.00 

Liquidation 1.70 

GJITHSEJ 62,549.70 

Shiko specifikacionin e llogarive të AKP-së në Procredit Bank të paraqitura në fund të Pasqyrave Financiare. 
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Llogaritë në Raiffeisen Bank më 31 Dhjetor 2013: 

PËRMBLEDHJE E LLOGARIVE NË Raiffeisen Bank VLERA 

Dy llogaritë e Ndërmarrjeve të Reja (llogaritë ende pa e transferuar te pronari) 2,489.00 

Depozitimi kohor 12 mujor 20,000,000.00 

GJITHSEJ 20,002,489.00 

 

Shënimi 6: Pasqyra e faturave (detyrimeve) të papaguara të AKP-së: 

Janë paraqitur në Pasqyrën e Detyrimeve e që është pjesë përbërëse e pasqyrave financiare. 

 

Shënimi 7: Detyrimet kontingjente 

Detyrimet kontigjente që mund të ndikojnë në fondet në mirëbesim të AKP-së janë shpalosur në tabelën e 

detyrimeve kontigjente si pjesë e këtyre pasqyrave financiare.  

 

Shënimi 8: Të ardhurat e arkëtueshme: 

Janë raportuar si pjesë integrale e pasqyrave financiare. 

 

Shënimi 9: Transakcionet e paekzekutuara nga BQK lidhur me depozitimet kohore: 

Gjatë periudhës raportuese, nuk ka transakcione të cilat AKP ka dorëzuar në BQK e të cilat nuk janë ekzekutuar 

lidhur me depozitimet kohore.  

 

Shënimi 10: Kthimi i mjeteve në Buxhetin e Kosovës për shpenzimet në emër të llogarive të likuidimit: 

Faza e likuidimit: Është periudha pas fillimit të procesit të likuidimit të NSH-ve. 

Pagesa e shpenzimeve të likuidimit nga Buxheti i Kosovës dhe kthimi përkatës në Buxhetin e Kosovës (nga 

llogaritë e likuidimit) bëhet duhet u bazuar në procedurën e datës 20 Nëntor 2007 për dhënien avans të 

fondeve të Buxhetit të Kosovës për NSH-të në likuidim si dhe në rezolutën e Bordit të Drejtorëve të ish-

Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit të datës 9 Prill 2008 e azhurnuar nga Bordi i Drejtorëve të Agjencisë 

Kosovare të Privatizimit në Qershor 2012 për kthimin e këtyre mjeteve në Buxhetin e Kosovës respektivisht në 

tarifën administrative të Agjencisë pas realizimit të të hyrave nga procesi i privatizimit/likuidimit.  
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Sipas rezolutës së Bordit të Drejtorëve të datës 21 Qershor 2012 në fjalë, financimi i kostove të likuidimit 

(nenet 40.1.1.1 dhe 40.1.1.3 të Shtojcës së Ligjit të Agjencisë) bëhet si në vijim: 

 

a) Tarifa fikse e Autoritetit të Likuidimit paguhet përkohësisht nga llogaria bankare e tarifës 

administrative të Agjencisë në Bankën Qendrore të Kosovës. Në momentin e caktimit të saktë të 

kostos fikse proporcionalisht për secilën ndërmarrje shoqërore në likuidim, atëherë llogaria e tarifës 

administrative të Agjencisë kompenzohet nga llogaria banker e ndërmarrjes në likuidim; 

 

b) Tarifa variabile (për kërkesat e shqyrtuara) e Autoritetit të Likuidimit dhe kostot tjera të paraqitura në 

kostot 1.1 dhe 1.3 të nenit 40.1 të shtojcës së ligjit nr. 04/L-034 paguhen nga fondet e ndërmarrjes në 

likuidim. Në rast se ende nuk ka fonde të mjaftueshme në llogarinë bankare të likuidimit, atëherë 
tarifa variabile paguhet përkohësisht nga llogaria bankare e tarifës administrative të Agjencisë në 

Bankën Qendrore të Kosovës. Në momentin që do të ketë fonde të mjaftueshme në llogarinë e 

likuidimit, atëherë llogaria e tarifës administrative të Agjencisë kompenzohet nga llogaria e 

ndërmarrjes në likuidim. 

 

Gjatë periudhës raportuese, me rastin e procesit të rishikimit gjysmëvjetor të buxhetit vjetor të Agjencisë për 

vitin fiskal 2013, Bordi i Drejtorëve ka marrë vendim që buxheti i likuidimit prej €269,360 (nga buxheti vjetor i 

Agjencisë) i paraparë për shpenzime të likuidimit do të financohen nga fondet në mirëbesim të likuidimit sipas 

rezolutës së Bordit të Drejtorëve të datës 21 Qershor 2012. 

Gjatë vitit fiskal 2014 do të kthehen në Buxhetin e Kosovës ose tarifën administrative respektivisht €24,897.86 

varësisht në cilin vit kanë ndodhur shpenzimet (deri në fund të 2012) si dhe €245,721.71 të cilat do të kthehen 

nga llogaritë e NSH-ve në likuidim për shpenzimet të cilat gjatë vitit 2013 janë ekzekutuar nga tarifa 

administrative e Agjencisë në përputhje me rezolutën e Bordit të Drejtorëve të Qershorit 2012. Shpenzimet 

prej €245,721.71 janë paguar nga tarifa administrative për shkak se fatura e furnitorit për shpallje ka përfshirë 

më shumë se një NSH dhe rrjedhimisht fatura nuk ka mundur të ndahet.  

 

Shënimi 12: Regjistrimi i avanseve të parave të imta nga llogaritë e likuidimit dhe llogaria e tarifës 
administrative: 

Gjatë periudhës raportuese janë dhënë para të imta në formë të avansit për secilën nga zyret rajonale të 

Agjencisë. Paratë e imta janë paguar nga llogaria e tarifës së likuidimit dhe pëdoren për të mbuluar 

shpenzimet e imta gjatë procesit të likuidimit deri në shumën prej 200 EUR ashtu sic përcaktohet me 

udhëzimin për procedurat e prokurimit me fondet e likuidimit. Kur të shpenzohet një avans i parasë së imtë 

gjatë mbylljes së avansit, atëherë shpenzimet përkatëse u atribuohen llogarive përkatëse të likuidimit dhe në 

anën tjetër kompenzohet llogaria e tarifës së likuidimit.  

Deri në fund të periudhës raportuese janë në avans para të imta shumat për pesë zyret rajonale: ZR Prishtina 

EUR 3,000; ZR Mitrovica EUR 4,000; ZR Prizren EUR 3,000; ZR Peja EUR 2,500 dhe ZR Gjilan EUR 5,000. Gjithsej 

shuma e dhënë në avans për të pesë zyret rajonale është: EUR 17,500. Avanset e pranuara gjatë vitit 2013 nga 

Zyret Regjionale do të mbyllen në fund të vitit 2013 dhe paratë do të kthehen nga llogaritë përkatëse të 

likuidimit në llogarinë e tarifës së regjistrimit për likuidim. 
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Llogaria e tarifës së likuidimit 
 

  Shuma 

Gjendja fillestare 1 Janar 2013  -  

Pranimet e avanseve 17,500.00  

Shpenzimet 15,066.92 0  

Kthimet e mjeteve ne llogari 1,933.08 

Avanse të hapura të pranuara në Dhjetor 2013 për 

shërbime postare dhe taksa gjyqësore  

(avansi mbyllet deri më 31 Janar 2014) 
500.00 

Gjendja në fund të periudhës raportuese  
i avanseve të hapura për likuidim 

500.00  

 

 

Pagesat ndaj Ofruesit të Shërbimeve Profesionale për likuidimin e NSH-ve: 
 

Që nga Tetor i vitit 2012 kanë filluar pagesat ndaj “Deloitte” e cila e është kontraktuar për të ofruar shërbime 

profesionale si pjesë e Autoritetit të Likuidimit të Ndërmarrjeve Shoqërore. Janë dy lloje të pagesave: fikse 

(kuartale) dhe variabile sipas vendimeve të shqyrtuara të kreditorëve.  

 
Kostoja fikse: 
Shuma totale e kostos fikse për pagesë ndaj “Deloitte” sipas kontratës nr. 239/11/068/211 është EUR 4.9 

milion. Kjo shumë do të paguhet nga secila NSh në likuidim sipas metodës fikse të përshkallëzuar dhe raportit 

të aprovuar nga Komiteti Drejtues i Projektit për kontratën me OSHP-në për likuidimin e NSH-ve. 
 

Gjithsej shuma e paguar e kostos fikse deri në datën raportuese është: 

Viti i 
pagesës 

Përshkrimi i pagesës Gjithsej shuma e 
paguar 

2012 Paguar EUR 982,407.20 pas dorëzimit të raportit fillestar dhe për 

kuartalin e parë Shtator – Dhjetor janë paguar 245,601.80 

                      

1,228,009.00  

2013 Gjatë përiudhës Janar – Dhjetor shumën janë paguar për pesë kuartale 
(secili nga 245,601.80). 

                      
1,228,009.00  

 
Gjithsej pagesat e realizuara deri në datën raportuese 

                      
2,456,018.00  

 

 
Fillmisht kostoja fikse paguhet nga llogaria e tarifës administrative së Agjencisë dhe më pastaj mjetet i kthehen 

tarifës administrative, sipas vendimit të Bordit të Drejtorëve të Qershor 2012, nga secila llogari e NSh-së në 

likuidim pas përcaktimit të numrit të kërkesave të kreditorëve dhe shumës së shitjeve për secilën ndërmarrje. 

Për të gjitha pagesat e realizuara nga llogaria e tarifës administrative, mjetet e kthyera në tarifën 

administrative nga llogaritë e NSh-ve në likuidim janë gjithsej EUR 279,250. 

 

Kostoja variabile: 

Ofruesi i shërbimeve profesionale “Deloitte” e kontraktuar nga Agjencia ka shqyrtuar vlefshmërinë e 

kërkesave të kreditorëve dhe për të cilat deri në datën raportuese ka faturuar për 34,625 vendime 

(pranim/refuzim të kërkesave të kreditorëve) për të gjtha llojet e kërkesave të kreditorëve (sipas ligjit të AKP-
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së me nr. 04/L-034, neni 40). Shuma e paguar për shqyrtimin e këtyre kërkesave gjatë periudhën Janar – 

Dhjetor 2013 është gjithsej EUR 2,781,117  për 34,103 vendime të marra dhe atë : 

 

 
 
Tabela e pagesave për kategoritë e ndryshme të shqyrtimit të kërkesave të kreditorëve ndaj “Deloitte” 

Sipas ligjit të AKP-së me nr. 04/L-034, neni 40 

Kategoritë e kërkesave të kreditorëve Paragrafet e 
nenit 40 

Gjithsej numri i 
kërkesave të 

shqyruara 

Gjithsej shuma e 
paguar  

Kërkesa për pronësi të aseteve Neni 40.1.5 222 53,102.40 

Kërkesa për paga të pa paguara  Neni 40.1.6.1 20,878 1,653,537.60 

Kërkesa për dëmshpërblim për ndërprerje të 

parakohshme të kontratës  

Neni 40.1.6.2 9,541 755,647.20 

Kërkesa të pasiguruara  Neni 40.1.7 3,183 252,093.60 

Kërkesa e pronarëve apo aksionarëve Neni 40.1.8 279 66,736.80 

 
Gjithsej 

 
34,103 

 
2,781,117.60 

 
Tabela e burimit të financimit për realizimin e  pagesave ndaj “Deloitte”  

 
Shuma e paguar nga llogaritë individuale të Ndërmarrjeve Shoqërore në likuidim 

               
2,776,280  

Shuma e paguar nga llogaria e tarifës administrative për shkak se ende nuk janë shitur 

asete e NSh-ve. Pas realizimit të shitjeve llogaria e tarifës do të kompenzohet  

                       

4,837.60  

 Gjithsej shuma e realizuar                
2,781,117.60  

 
 

Shuma e përgjithshme e pagesave ndaj Ofruesit Profesional të Shërbimeve “Deloitte” për koston fikse dhe 

koston variabile është €5,237,135. 

 

Gjithsej shuma e obligime të pa paguara ndaj “Deloitte” për periudhën Janar – Dhjetor 2013 është EUR 

41,342.40 për 522 vendimeve. Shuma e sipërmendur nuk është realizuar për shkak se është pritur bartja e 

75% e shitjes  përmes valëve të privatizimit për në llogari të likuidimit. Kjo shumë është paguar gjatë muajit 

Janar 2014. Gjithashtu vlen të përmendet se gjatë periudhës 2013 nuk ka pasur obligime të vonuara, obligime 

të cilat kalojnë afatin kohor 30 ditë dhe për të cilat i referohemi ligjeve dhe prakitave më të mira 

ndërkombëtare të pagesave.  
 

Sipas kontratës, së pari faturohet dhe paguhet vetëm 80% e shumës së kontraktuar dhe pjesa prej 20% 

paguhet pasi që të ketë kaluar afati kohor për ankesë në Dhomës e Posaçme të Gjykatën Supreme të 

Repubikës së Kosovës. Për ato ankesa të cilat janë dorëzuar kërkesa brenda afatit kohor, 20% paguhet pas 

përfundimit të shqyrtimit të kërkesës nga DhPGjSK. 
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Shënimi 13: Sqarimet në shënimet shpjeguese lidhur me tabelat e pasqyrave financiare: 

SQARIME NË SHËNIMET SHPJEGUESE LIDHUR ME TABELAT E PASQYRAVE FINANCIARE 
Tabela nr. Përshkrimi i raportit 

Faqe 

 

Deklarata për Prezentimin e Pasqyrave Financiare 

 

Paraqet deklaratën e zyrtarëve të autorizuar të Agjenciare për nënshkrimin e 

pasqyrave financiare të fondeve në mirëbesim. 

Kjo deklaratë është e bazuar në “Rregulloren e Kornizës Raportuese të Pasqyrave 

Financiare të Fondeve në mirëbesim.  

Deklarata është e ngjashme me deklaratën që dorëzohet për pasqyrat financiare 

të buxhetit vjetor të Agjencisë dhe i përmbushë standardet e përcaktuara nga 

Ministria e Financave për deklaratën për prezentimin e pasqyrave financiare. 

 

 

Raporti i aktiviteteve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit 
 
Paraqet raportin e punës së të gjitha njësive organizative të Agjencisë gjatë 

periudhës raportuese dhe është raport informues për punën e Agjencisë për vitin 

përkatës. 

1-60 

Tabela 1. 

Pasqyra e gjendjes së llogarive bankare në BQK sipas llojit të fondeve në 
mirëbesim: 
 

Paraqet:  

a) gjendjen e llogarive bankare të fondeve në mirëbesim për llogaritë 

rrjedhëse dhe për depozitat kohore për periudhën raportuese; 

b) gjendjen e llogarive të fondeve në mirëbesim prej vitit 2008 e deri në vitin 

e parafundit raportues. 

1 

Tabela 2. 

Pasqyra përmbledhëse e rrjedhës së parasë për transaksionet me palët e treta 
dhe transaksionet e brendshme 
për periudhën 2003-2013: 
 

Paraqet:  

a) Pasqyrën përmbledhëse të rrjedhës së parasë për transaksionet me palët 

e treta (shitjet, depozitat e ofertuesve, qiratë e inkasuara etj); dhe  

b) Pasqyrën përmbledhëse të rrjedhës së parasë për transaksionet e 

brendshme (transferet nga një llogari në mirëbesim në llogaritë tjera në 

mirëbesim, për shembull transferet e 75% të shitjes nga llogaritë e 

privatizimit në llogaritë e likuidimit; transferet e një pjese të parave për 

20%-in e punëtorëve që mbahen në mirëbesim derisa të shqyrtohen 
ankesat nga Dhoma e Posacme e Gjykatës Supreme; etj). 

2 

Tabela 3. 
Detajet e Pasqyrës së Rrjedhës së Parasë së Gatshme  
për periudhën Korrik 2003 – Dhjetor 2013 për transaksionet me palët e treta 
 

3 
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Tabela nr. Përshkrimi i raportit 
Faqe 

Paraqet detajet e rrjedhës së parasë sipas kodeve të planit kontabël për secilën 

kategori të llogarive në mirëbesim. 

Tabela 4. 

Pasqyra përmbledhëse e rrjedhës së parasë për transaksionet me palët e treta  
dhe transaksionet e brendshme për periudhën Janar – Dhjetor 2013 
 

Paraqet:  

a) Pasqyrën përmbledhëse të rrjedhës së parasë për transaksionet me palët 

e treta (shitjet, depozitat e ofertuesve, qiratë e inkasuara etj); dhe  

b) Pasqyrën përmbledhëse të rrjedhës së parasë për transaksionet e 

brendshme (transferet nga një llogari në mirëbesim në llogaritë tjera në 
mirëbesim, për shembull transferet e 75% të shitjes nga llogaritë e 

privatizimit në llogaritë e likuidimit; transferet e një pjese të parave për 

20%-in e punëtorëve që mbahen në mirëbesim derisa të shqyrtohen 

ankesat nga Dhoma e Posacme e Gjykatës Supreme; etj). 

9 

Tabela 5. 

Detajet e Pasqyrës së Rrjedhës së Parasë së Gatshme  
për periudhën Janar – Dhjetor 2013 për transaksionet me palët e treta 
 

Paraqet detajet e rrjedhës së parasë sipas kodeve të planit kontabël për secilën 

kategori të llogarive në mirëbesim. 

10 

Tabela 6. 

Përmbledhje e hyrjeve dhe daljeve nga privatizimi (shitja e Ndërmarrjeve të 
Reja): 
 

Paraqet: 
a) raportin e hyrjeve në llogaritë e privatizimit; 

b) raportin se si duhet të ndahen paratë nga privatizimi i ndërmarrjeve të 

reja: 75% për fondet e likuidimit, 20% për punëtorët dhe 5% për tarifën 

administrative të Agjencisë; 

c) daljet aktuale nga llogaritë e privatizimit 

d) shumat aktuale në depozitime kohore;  

e) gjendjen aktuale të llogarive të privatizimit 

f) përmbledhjen e të ardhurave të privatizimit për nga kontratat e 

nënshkruara dhe shumat për të cilat ende kontratat nuk janë të 

nënshkruara. 
g) Shumat e kthyera në Ministrinë e Financave për pagesën e gjysmës së 

kapitalit themeltar të Ndërmarrjeve të Reja të themeluara e të shitura nga 

Agjencia. 

12 

Tabela 7. 

Raporti i shitjeve sipas regjioneve: 
 

Paraqet raportin e të ardhurave nga shitjet e Ndërmarrjeve të Reja dhe shitjete e 

aseteve në likuidim për secilin rajon të Kosovës (Prishtinë, Pejë, Prizren, Gjilan dhe 

Mitrovicë). 

13 

Tabela 8. 

Përmbledhje dhe detajet e hyrjeve dhe daljeve në likuidim (sipas regjioneve) 
 

Paraqet përmbledhjet dhe detajet e hyrjeve dhe daljeve për llogaritë e likuidimit. 

Paraqiten këto nëntabela: 

a) Raporti i të ardhurave; 

14 
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Tabela nr. Përshkrimi i raportit 
Faqe 

b) Raporti i pagesave dhe shpërndarjeve sipas llojit të shpenzimeve; 

c) Raporti i pagesave dhe shpërndarjeve sipas llojit të kreditorëve; 

d) Analizat e hollësishme për të ardhurat e likuidimit (të gjitha kodet); 

e) Analizat e hollësishme për shpenzimet dhe shpërndarjet e likuidimit (të 

gjitha kodet); 

f) Raporti i depozitimeve kohore nga llogaritë e likuidimit. 

Tabela 9. 

Përmbledhje e pagesave për 20%-in e punëtorëve të Ndërmarrjeve Shoqërore: 
 

Paraqet: 

a) raportin e pagesave të 20%-it për punëtorët e NSH-ve sipas llojit të të 
ardhurave (privatizimit, likuidimit, fondeve tjera në mirëbesim të NSH-ve; 

b) shumat të cilat mbahen në mirëbesim për punëtorët deri në shqyrtimin e 

ankesave nga Dhoma e Posacme e Gjykatës Supreme të Kosovës. 

18 

Tabela 10. 

Raporti i interesit të fituar në llogaritë bankare dhe numri i llogarive bankare: 
 

Paraqet: 

a) interesin e gjeneruar për llojet e ndryshme të llogarive; dh 

b) numrin e llogarive të hapura, të mbyllura dhe aktive.  

19 

Tabela 11. 

Numri i transaksioneve për vitet e ndryshme fiskale 
 

Paraqet numrin e transaksioneve për vitet 2003 e deri në periudhën e fundit 

raportuese. 

20 

Tabela 12. 

Raporti Përmbledhje e Informatave për Menaxhmentin (PIM-MIS)  – Raporti i 
krahasimeve vjetore 
 
Paraqet të dhëna të ndryshme që janë të rëndësishme për Menaxhmentin dhe 

palët e interest duke përfshirë raportet: 

a) Numrin e NSH-ve të tenderuara 

b) Numrin e kontratave të nënshkruara dhe në pritje; 

c) Raportin përmbledhës të të ardhurave të privatizimit duke u bazuar në 

paratë aktuale të inkasuara; 

d) Shuma e kontratave të nënshkruara dhe në pritje; 

e) Shuma e investimeve të ndërmarrjeve të shitura me metodën e spin offit 

special; 

f) Informata përmbledhe për likuidimin; 
g) Raportin përmbledhës për pagesat për 20%-in për punëtorët. 

22 

Tabela 13. 

Pasqyra financiare e llogarive të privatizimit: 
 

Tabelat 13 deri 27 paraqesin informatat për detajet sipas planit kontabël, por për 

kategori të ndryshme të fondeve në mirëbesim. 

 

Tabelat e pasqyrave financiare të llojeve të ndryshme të fondeve në mirëbesim 

paraqesin: 

a) Gjendjen akumuluese të hyrjeve dhe daljeve për 3 vitet e fundit; 

b) Gjendjen e hyrjeve dhe daljeve brenda 2 viteve përkatëse të fundit. 

c) Gjendjen e depozitave kohore; 

24 
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Tabela nr. Përshkrimi i raportit 
Faqe 

d) Gjendjen në llogaritë bankare për vitet përkatëse.  

Tabela 14. Pasqyra financiare e llogarive të likuidimit 
26 

Tabela 15. Pasqyra financiare e llogarive të parave në mirëbesim të NSH-ve 
29 

Tabela 16. Pasqyra financiare e llogarive të komercializimit 
31 

Tabela 17. Pasqyra financiare e llogarive të parave në mirëbesim për 20%-in e punëtorëve 
32 

Tabela 18. Pasqyra financiare e llogarisë së depozitave (ofertuesit) të privatizimit 
33 

Tabela 19. Pasqyra financiare e llogarisë së tarifave (ofertuesit) të privatizimit 
35 

Tabela 20. Pasqyra financiare e llogarisë së depozitave (ofertuesit) të likuidimit 
37 

Tabela 21. Pasqyra financiare e llogarisë së tarifave (ofertuesit) të likuidimit 
39 

Tabela 22. Pasqyra financiare e llogarisë së ankesave në likuidim  
41 

Tabela 23. Pasqyra financiare e llogarisë së Kapitalit Themeltar të Agjencisë 
42 

Tabela 24. Pasqyra financiare e llogarisë së Fondit Rezervë të Agjencisë 
43 

Tabela 25. Pasqyra financiare e llogarisë së donatorit 
45 

Tabela 26. Pasqyra financiare e llogarisë së tarifës administrative të Agjencisë 
46 

Tabela 27. Pasqyra financiare e llogarive të depozitimeve kohore 
47 

Tabela 28. 

Raporti i detyrimeve 
Paraqet informata për detyrimet e njohura të Agjencisë që pritet të paguhen nga 

fondet në mirëbesim. Informatat që paraqiten janë: ndërmarrja, data e faturës, 

numri i faturës, qëllimi i faturës, shuma e detyrimit, arsyeja e mospagesës dhe 

muaji se kur pritet të bëhen pagesat. 

48 

Tabela 29. 

Raporti i detyrimeve kontigjente 
Paraqet informata për detyrimet kontigjente të njohura të Agjencisë, për të cilat 

mundësia e pagesës është e pritshme nga fondet në mirëbesim, varëisht nga 

faktorët e jashtëm që mund të kenë ndikim (për shembull rastet gjyqësore). 

Informatat që paraqiten janë: ndërmarrja, natyra e detyrimeve kontigjente, 

shuma e detyrimit, arsyeja për detyrime, vlera potenciale në 3 vitet e fundit dhe 

kategoria e mundësisë së ndodhjes së pagesës. 

50 

Tabela 30. 

Raporti – Përmbledhja e llogarive të arkëtueshme 
Paraqet përmbledhjen e llogarive të arkëtueshme dhe atë sipas: 

a) Raporti sipas aktivitetit; dhe  

b) Raporti sipas njësisë organizative të Agjencisë. 

51 
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Shënimi 14: Tabela e përmbajtjes së raporteve me detajet e pasqyrave financiare: 

Në përputhje me kërkesën e Bordit të Drejtorëve, Bordit të Drejtorëve u paraqiten tabelat 

përmbledhëse kryesore financiare dhe shënimet shpjeguese, ndërsa raportet me detajet e pasqyrave 

financiare gjenden në zyrën e Drejtorit Menaxhues, Zëvendës Drejtorëve Menaxhues, Drejtorit të 

Financave dhe Buxhetit, Njësisë së Brendshme të Auditimit dhe Sekretariatit Ekzekutiv të Bordit të 

Drejtorëve. 

Tabela e përmbajtjes së raporte me detajet e pasqyrave financiare është paraqitur më poshtë. 

Nr. Emri i raportit 
Faqe 

1.  

Detajet e Pasqyrës së Rrjedhës së Parasë së Gatshme  

për periudhën Korrik 2003 – Dhjetor 2013 për transaksionet me palët e treta dhe 

transaksionet e brendshme 

1 

2.  

Detajet e Pasqyrës së Rrjedhës së Parasë së Gatshme  

për periudhën Janar – Dhjetor 2013 për transaksionet me palët e treta dhe 

transaksionet e brendshme 

4 

3.  
Raporti PIM – Përmbledhje e Informatave për Menaxhmentin: krahasimet e vitit 

aktual me periudhat paraprake 
9 

4.  
Analiza e të hyrave të privatizimit sipas valëve dhe sipas statusit të kontratës 11 

5.  
Analiza e të hyrave të privatizimit sipas valëve dhe “spin off-it” të rregullt 13 

6.  
Analiza e të hyrave të privatizimit sipas valëve dhe “spin off-it” special 15 

7.  
Plani kontabël i fondeve në mirëbesim  

për vitet Korrik 2003-Dhjetor 2013, 2003-2012 dhe Janar – Dhjetor 2013 
16 

8.  Harmonizimi i të gjitha llogarive bankare në Bankën Qendrore të Kosovës 
26 

9.  Harmonizimi i të gjitha llogarive bankare në bankën Procredit 
67 

10.  Detajet e të ardhurave të arkëtueshme 
69-82 
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