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Tiranë, më 30.12.20112

Njoftim
m për Shtyp
KLSH
H KALLËZO
ON NË PRO
OKURORI
D
DREJTUES
SIT E NDËR
RMARRJES UJËSJEL
LLËS-KANA
ALIZIME MAT
M
Kontrollii i Lartë i Shtetit,
S
në zbbatim të proogramit të au
uditimit nr. 986/2, datë 6.9.2012, ka
k
ushtruar auditim në shoqërinë “Ujësjellës-K
“
Kanalizime” Sh.A., Matt. në lidhje me aktivitettit
ekonomikk e financiarr të kësaj shhoqërie, ku nnga ana e gruupit të auditiimit u konstaatuan një sërrë
shkeljesh
h dhe parreg
gullsish ligjjore në lidhhje me adm
ministrimin e investimit të kryer me
m
kontributt të Qeverisëë Norvegjezze për rehabiilitimin dhe përmirësimiin e sistemeeve ekzistuesse
të ujit të pijshëm
p
dhee ujërave të zeza.
z
Nga audditimi rezulltoi që drejjtori dhe sshefat e finnancës (sipaas periudhaave) të kësaj
ndërmarrrjeje, nuk kaanë regjistruaar në kontabiilitetin e sho
oqërisë të gjiitha mallrat e ndodhura në
n
magazinëën e marrë në
n dorëzim në
n përfundim
m të punimevve nga Projekkti Norvegjeez; kanë kryeer
një sërë daljesh drejjt subjekteve të ndryshëëm fizikë dhe
d juridikë (në disa rasste edhe nddaj
subjektevve private), për të cillat mungojnnë dokumenntet justifikuuese dhe vërtetuese
v
pëër
përdorim
min e materiaaleve të bëraa dalje, si dhhe kanë nxjeerrë urdhëraat për këto dalje;
d
të gjithha
këto veeprime në kundërshtim
k
m me Ligjin nr. 9901, datë 14.04..2008 “Për tregtarët dhhe
shoqëritëë tregtare”, me Ligjin nr. 9228 ddatë 29.4.200
04 “Për kontabilitetin dhe pasqyrrat
financiarre”, Ligjin nrr. 6942, datëë 25.12.19844 “Për adminnistrimin, ruaajtjen, dokum
mentimin dhhe
qarkullim
min e vleravve materiale dhe monetare”, me Liigjin nr. 102296, datë 8.07.2010 “Pëër
menaxhim
min financiar dhe konntrollin”, si dhe me VK
KM nr. 7833, datë 22.10.2006 “Pëër
standardeet dhe rregulllat e kontabbilitetit”.
Dëmi finnanciar i lloogaritur nga Kontrolli i Lartë i Shttetit si pasojjë e këtyre veprimeve të
kundraliggjshme ështëë 18,628,898 lekë, i cilli përfaqëson daljet në vlerë të maaterialeve ngga
magazinaa për periud
dhën 4 vjeçaare 2007-20111, ku për tëë gjitha rasttet mungojnëë dokumenttet
justifikueese dhe vërteetuese për pëërdorimin e kkëtyre materrialeve.
Për të gjiitha shkeljet e mësipërm
me janë ngarkkuar me përggjegjësi dhe është çuar kallëzim
k
pennal
për drejto
orin i shoqëërisë “Ujësjeellës Kanalizzime” SH.A
A, Mat, kryettarin e Degëës Teknike të
shoqërisëë, kryetarin e Degës sëë Financës në shoqërissë, dhe dy ish-kryetaret
i
t e Degës së
s
Financës në shoqëriisë “Ujësjelllës Kanaliziime”; të cilëët gjatë ushhtrimit të deetyrës së tyrre
k
me daashje veprim
me dhe mossveprime të kundërligjsshme të cilat
funksionale, kanë kryer
p
së dispozitëës penale, neeni 248 i Kodit Penal, m
mbartin elemeentët e veprëës
referuar përmbajtjes
penale tëë “Shpërdorim
mit të detyrëës”.
Për të gjiitha veprimeet e mësipërm
me i janë pëërcjellë Prokuurorisë së R
Rrethit të gjith
ha provat dhhe
dokumen
ntet përkatëse.

