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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE  
 

Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) mbështetur në nenet 3 dhe 14 të ligjit 154 “Për Organizimin 

dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, datë 27.11.2014, zhvilloi një Auditim 

Financiar në Bashkinë Dropull, nga data 06.09.2022 deri në datën 30.09.2022, për periudhën 

01.01.2021 deri 31.12.2021. 

 

I.1. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit 
 

Projekti i auditimit, për auditimin financiar, në Bashkinë Dropull, është pjesë e Planit Vjetor 

2021 të auditimit të KLSH-së, miratuar nga Kryetari i KLSH. Projektimi i këtij auditimi, është 

bërë bazuar në një analizë risku, si gjatë hartimit të planit vjetor, po ashtu edhe gjatë hartimit 

të Programit të Auditimit. 

Auditimi në Bashkinë Dropull u planifikua të zhvillohej nga data 06.09.2022 deri në datën 

30.09.2022. Periudha e audituar është 01.01.2021 deri 31.12.2021. 

Grupi i auditimit pas shqyrtimit të observacioneve mbi akt-konstatimet e lëna, hartoi 

projektraportin e auditimit dhe pasi kaloi shkallët e kontrollit të cilësisë, u dërgua në Bashkinë 

Dropull me shkresën përcjellëse nr. 800/3, datë 17.10.2022. 

 

I.2. Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve 

Nr Përmbledhje e Gjetjes 

Referenca 

me 

Raportin 

Përfundim

tar 

Rëndës

ia 
Rekomandimi 

1 

Nga auditimi i zbatimit të dispozitave ligjore për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin e brendshëm u 

konstatua se:  

a-Nuk është hartuar strategji e plotë për menaxhimin 

e riskut, pasi i mungojnë plan-veprimet konkrete për 

marrjen e masave për eliminimin e risqeve të 

përcaktuara në rregjistrin e riskut, duke mos 

pasqyruar mënyrën apo rrugëzgjidhjen e situatës në 

rastin e ndodhjes apo konstatimit të dukurisë. 

b. Bashkia Dropull nuk disponon një program 

trajnimi për punonjësit, në mënyrë që të gjithë 

punonjësit të kualifikohen më mirë në fushat ku ato 

operojnë, si dhe të njihen më mirë me mënyrën e 

funksionimit të komponentëve të MFK. Këto 

veprime janë në kundërshtim meligjin nr. 10296, 

datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin” i ndryshuar, nenet 8/b,21/2,22/1, me 

Manualin e MFK Kap.II,pika 2.2.2/a, me Udhëzimin 

nr.16, datë 20.07.2016. “Për përgjegjësitë dhe 

detyrat e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit si dhe koordinatorit të riskut në njësitë 

publike”. 

  

a. Kryetari i Bashkisë Dropull, të 

marrë masa për njohjen nga stafi të 

ligjit për MFK dhe manualit 

përkatës të tij, për hartimin dhe 

miratimin e një strategjie të plotë të 

risqeve, me qëllim menaxhimin e 

riskut, ku të bëhet identifikimi, 

analiza dhe kontrolli i risqeve që 

mund të kenë impakt në arritjen e 

objektivave të institucionit.  

b. Drejtoria e Burimeve Njerëzore 

të marri masa për hartimin e një 

programi vjetor të trajnimeve për 

ngritjen profesionale të stafit si dhe 

vendosjen e një sistemi 

komunikimi që të ofrojë 

informacionin e duhur për të gjithë 

punonjësit, menaxherët e lartë dhe 

titullarin e njësisë. 
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2 

Detyrimet e krijuara dhe të regjistruara në vitin 2021 

janë nga mos likuidimi i dy faturave të muajit tetor 

2021 në vlerë totale 2,998,286 lekë, përkatësisht nga 

furnizimi me ujë nga pus shpimet e ujësjellësit 

rajonal Dropull dhe rrjeti shpërndarës i fshatrave 

Goranxi dhe Dervician dhe supervizion punimesh 

“Rikonstruksion i rrjetit të brendshëm të ujësjellësit 

të Dervicianit, Sofratik dhe Terihat. Këto veprime 

janë në kundërshtim me kërkesat e Udhëzimit të 

MFE nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat 

standarde të zbatimit të buxhetit”, pika 101 “Në 

miratimin e fondeve sipas programeve dhe zërave të 

shpenzimeve, më parë do të mbulohen detyrimet e 

papaguara nga viti i mëparshëm dhe pastaj fondet 

për të financuar veprimtarinë e vitit në vazhdim”. 

 

 

 

 

 

faqe 16-21 

e 

mesëm 

Bashkia Dropull të ndërpresë 

praktikën e krijimit të detyrimeve 

të reja si dhe të marrë masa për 

likuidimin e detyrimeve të 

prapambetura për dy faturat e vitit 

2021 në vlerë 2,998,286 lekë. 

 

3 

Për vitin 2021 gjendja e llogarisë 486 “Shpenzime të 

periudhave të ardhshme” në aktiv të  bilancit 

paraqitet në vlerën 0 lekë, e cila nuk  rakordon me 

gjendjen e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” në 

pasiv të  bilancit për detyrimet e prapambetura ndaj 

të tretëve, ku për vitin ushtrimor 2021 mosrakordimi 

është në vlerën prej 2,998,286 lekë. Kjo vlerë nuk 

është evidentuar as në gjendjen e llogarisë 4342 “Të 

tjera operacione me shtetin (të drejta)” në aktiv. 

Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e 

MFE nr.8 datë 09.03.2018 ”Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme”, i ndryshuar, Kreu III. “Procedurat 

për përgatitjen, paraqitjen dhe konsolidimin e 

pasqyrave financiare në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” pika 42. 

 

faqe 38-61 

 

e lartë 

Drejtoria e Buxhetit, Financës dhe 

Mbrojtjes Sociale, Bashkia Dropull 

në mbyllje të vitit 2022 të kryejë 

me saktësi kontabilizimin e 

detyrimeve të lindura të 

konstatuara (të prapambetura) ndaj 

të tretëve në llogarinë 467 

“kreditorë të ndryshëm” dhe 

shpenzimeve të kryera për këto 

detyrime në llogarinë 486 

“Shpenzime të periudhave të 

ardhshme”, duke i rakorduar ato. 

Për pasaktësitë e rezultuara në këto 

llogari në mbyllje të vitit 2021 të 

kryhen sistemimet e nevojshme 

kontabël, duke i reflektuar ato në 

bilanc. 

 

4 

Vlera e mbetur në fund të vitit 2021 prej 4,518,999 

lekë e aktiveve afatgjata jo materiale e paraqitur në 

gjendjen e llogarisë 202 “Studime dhe Kërkime”, 

për 9 projekt-studime për investime të pa  kryera nuk 

është llogaritur amortizim në masën 15% me 

metodën lineare. Këto veprime janë në kundërshtim 

me Udhëzimin e MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes 

së përgjithshme” i ndryshuar, Kreu III, pika 36. 

 

faqe 38-61 

 

e lartë 

Drejtoria e Buxhetit, Financës dhe 

e Mbrojtjes Sociale në Bashkinë 

Dropull të kryejë veprimet e 

sistemimit në kontabilitet, duke 

bërë korrektimet e duhura për 

llogaritjen e amortizimit të 

aktiveve afatgjata jo materiale e 

paraqitur në gjendjen e llogarisë 

202 “Studime dhe Kërkime”, për 9 

projekt-studime, të cilat janë jo 

koherente, pasi i përkasin 

investimeve të programuara në vite 

por të pa realizuara. 

5 

Gjendja e llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e 

vet” e cila si në mbyllje të vitit 2020 dhe në mbyllje 

të vitit 2021 paraqitet me gjendje 0, kur në fakt duhet 

të kishte të evidentuar vlerën e kapitalit të derdhur 

në bazë të zotërimit të aksioneve në masën 100% nga 

Bashkia Dropull të Fondacionit (jo fitimprurës) 

“Akademia Sportive L. M.”, të themeluar me datë 

26.05.2021 për mbështetjen financiare nga Bashkia 

dhe njohjen nga federata sportive të aktiviteteve 

sportive të fëmijëve dhe të rinjve dropullitë. Sipas 

VKB nr.24 datë 17.05.2021 rezulton se Bashkia 

Dropull ka derdhur si kapital fillestar vlerën prej 

1,000,000 lekë në momentin e themelimit dhe 

njohjes si person juridik nga Gjykata. Për vlerën e 

kapitalit prej 1,000,000 lekë të derdhur nga Bashkia 

Dropull, duhet të ishin kryer veprimet e kontabël në 

debi të llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet” 

dhe në kredi të llogarisë 1011, “Shtesa të fondit 

bazë”. Këto veprime janë në kundërshtim me 

Udhëzimi i MFE nr.8 datë 9.3.2018 “Për procedurat 

e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave 

 

faqe 38-61 

 

E lartë 

Drejtoria e Buxhetit, Financës dhe 

Mbrojtjes Sociale  në Bashkinë 

Dropull të marrë masa, që të kryejë 

veprimet kontabël në debi të 

llogarisë 26 “Pjesëmarrje në 

kapitalin e vet” në kredi të llogarisë 

1011, “Shtesa të fondit bazë”për 

pasqyrimin në PF të investimeve 

kapitale në vlerën 1,000,000 lekë të 

kryera në vitin 2021, që lidhen me 

pjesëmarrjet me kapitalin e vet 

(fondet e veta) në kapitalin e e 

Fondacionit (jo fitimprurës) 

“Akademia Sportive L. M.”. 
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financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” i ndryshuar, Kreu III, pika 31. 

6 

Për kontratat e investimeve me shtrirje kohore 

likujdimi përtej vitit ushtrimor rezulton se llogaria 

231“Shpenzime për investime në proces” nuk është 

debituar dhe kredituar për vlera e tyre pjesore të 

paguara, duke  i kaluar pagesat në mënyrë të gabuar 

në llogarinë e aktivit, pa u kapitalizuar aktivi deri në 

vlerë të plotë. Gjendja  e kësaj llogarie nuk duhet të 

ishte në vlerën 0, kur ka investime në proces, kështu 

në fund të vitit 2021 konstatohet se 2 kontrata 

projektesh kanë mbetur pa u mbyllur për vlerën prej 

2,998,286 lekë dhe vlera pjesore e paguar prej 

119,554,178 lekë, e cila duhet ti përkiste gjendjes 

debitore llog. 231“Shpenzime për investime në 

proces” me datë 31.12.2021 dhe jo gjendjes së 

llogarisë 213“Rrugë, rrjete, vepra ujore”. Këto 

veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE 

nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” i 

ndryshuar, Aneksi 1, Pika 2 Klasa 2 si dhe kreu I 

pika 8, Kreu II pika 15/a,b,c,18/a,b, Kreu III pika 32. 

 

faqe 38-61 

e 

mesme 

Drejtoria e Buxhetit, Financës dhe 

Mbrojtjes Sociale në Bashkinë 

Dropull në mbajtjen e kontabilitetit 

për blerje aktivesh afatgjata 

materiale dhe jo materiale, pagesat 

pjesore të vlerave të AQT duhet ti 

evidentojë në llogaritë 230-231 

“Shpenzime në proces për rritjen e 

AQT” deri në vlerë të plotë. Pas 

realizimit  të plotë të investimit dhe 

marrjes në dorëzim të tij, si dhe 

likuidimit të plotë të vlerës së 

kontratave ti kontabilizojë në 

llogaritë e klasave 20-21 sipas llojit 

të aktivit të kapitalizuar. 

 

7 

Detyrimet nga taksat dhe tarifat familjare në 

Bashkinë Dropull janë në shumën 9,343,612 lekë për 

1,406 familje dhe nga taksat dhe tarifat e bizneseve 

në shumën 1,305,627 lekë për 19 biznese. Në fund 

të vitit 2021 gjendja e debitorëve (jo progresive, pasi 

para 2021 vlera është 0 lekë) për subjektet 

fizik/juridik dhe familjet është 10,649,239 lekë, 

vlerë kjo që ka sjellë të ardhura të munguara në 

buxhetin e Bashkisë Dropull. Këto të ardhura të 

munguara kanë ardhur si rezultat i mos marrjes së 

masave të plota shtrënguese për arkëtimin e 

detyrimeve nga familjet dhe bizneset debitore në 

kundërshtim me ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për 

Procedurat Tatimore në Republikën e  Shqipërisë” i 

ndryshuar, nenet 89,90,91,93. 

Faqe 32-38 e lartë 

Drejtoria e Tatim Taksave Vendore 

të marrë masa për të ndjekë të 

gjitha procedurat e duhura ligjore 

për arkëtimin e vlerës 10,649,239 

lekë nga taksapaguesit privat dhe 

familjarë. 

 

 

 

 

I.3. Konkluzioni i përgjithshëm i auditimit 

 
 

Opinioni i auditimit financiar. 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare përmbledhëse vjetore të konsoliduara të Bashkisë Dropull 

për vitin e ushtrimor 01.01.2021 - 31.12.2021, ku përfshihet pasqyra e pozicionit financiar, 

performancës financiare, pasqyra e flukseve monetare, ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto 

etj., në bazë testimesh, të dokumenteve që mbështesin shumat dhe shpalosjet në to, ku u bë 

vlerësimi i parimeve kontabël të përdorura dhe vlerësimeve të bëra nga drejtuesit, si dhe 

vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të tyre si dhe shënimet dhe relacioni për llogaritë që 

shoqëronin këto pasqyra. 

Sipas opinionit tonë, pasi kemi marrë evidenca dhe dëshmitë mjaftueshme dhe të përshtatshme 

të auditimit, shprehim një opinion të pakualifikuar me theksim të çështjes për llogaritë vjetore 

të subjektit Bashkia Dropull, të cilat rezultojnë në opinionin tonë, përveç efekteve të çështjeve 

të përshkruara në paragrafin e “Bazës për Opinionin e Pakualifikuar”, pasqyrat financiare 

paraqesin në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet materiale (pa anomali materiale), pozitën 

financiare të shoqërisë më 31 dhjetor 2021 në përputhje me bazën ligjore, që rregullon 

raportimin financiar dhe atë buxhetor mbi të cilat subjekti i audituar është mbështetur për 

përgatitjen e pasqyrave financiare, por ekzistojnë aspekte që duhen theksuar. 
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Baza për opinion: 

Ne kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të 

Sektorit Publik. Përgjegjësitë tona lidhur me këto standarde janë përshkruar më hollësisht në 

seksionin “Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare”, pjesë e raportit 

tonë përfundimtar. Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e theksuar kjo në ISSAI-

n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik, apo edhe 

çështje të tjera që lidhen me auditimin e pasqyrave financiare të një institucioni ndërkombëtar, 

të cilat janë përmendur në ISSAI-n 5000- Auditimi i Institucioneve Ndërkombëtare- Udhëzues 

për SAI-n. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e 

sipërpërmendura. Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e mara gjatë punës sonë audituese janë 

të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të auditimit. 

Në dhënien e opinionit, ne kemi marrë në konsideratë vlerën e materialitetit prej 3,2 milion 

lekë.  

Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se nga auditimi i pasqyrave financiare të vitit 2021 

kemi arritur në përfundimin se pasqyrat financiare nuk përmbanin gabime materiale, por 

ekzistojnë aspekte që duhen nënvizuar,fakt ky që përbën bazën për opinion (ISA-705; ISSAI-

1705). Këto aspekte nuk konsiderohen materiale, prandaj vetëm meritojnë evidentim, si 

theksim çështjesh. Për këto arsye kemi dhënë opinion të pakualifikuar me theksim të çështjes, 

sipas përshkrimit të çështjeve të trajtuara në paragrafin e mëposhtëm: 

- Gjendja e llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” në aktiv të  bilancit paraqitet 

në vlerën 0 lekë, e cila nuk  rakordon me gjendjen e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” në 

pasiv të  bilancit për detyrimet e prapambetura ndaj të tretëve, në vlerën prej 2,998,286 lekë. 

- Vlera e mbetur në fund të vitit 2021 prej 4,518,999 lekë e aktiveve afatgjata jo materiale e 

paraqitur në gjendjen e llogarisë 202 “Studime dhe Kërkime”, për 9 projekt-studime për 

investime të pa  kryera nuk është llogaritur amortizim në masën 15% me metodën lineare, 

- Gjendja e llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet” e cila si në mbyllje të vitit 2020 dhe 

në mbyllje të vitit 2021 paraqitet me gjendje 0, kur në fakt duhet të kishte të evidentuar vlerën 

e kapitalit të derdhur prej 1,000,000 lekë nga Bashkia Dropull për Fondacionin (jo fitimprurës) 

“Akademia Sportive L. M.”, të themeluar me datë 26.05.2021 me zotërim 100% të aksioneve 

nga Bashkia. 

- Në fund të vitit 2021 konstatohet se 2 kontrata projektesh kanë mbetur pa u mbyllur për vlerën 

prej 2,998,286 lekë dhe vlera pjesore e paguar prej 119,554,178 lekë, duhet ti përkiste gjendjes 

debitore llog. 231“Shpenzime për investime në proces” dhe jo gjendjes së llogarisë 

213“Rrugë, rrjete, vepra ujore”. 

- Gjendja e llogarisë së fondeve 7206 “Financim i pritshëm nga buxheti”  paraqitet në vlerën  

prej 0 lekë, e cila nuk rakordon me gjendjen në vlerën 9,729,801 lekë të llogarisë analoge 4342 

“Operacione me shtetin (të drejta)” në bilancit. 

Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë. 

Drejtimi i njësisë vendore, është përgjegjës për përgatitjen dhe raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore në përputhje me kuadrin rregullator në fuqi të raportimit financiar. Drejtimi 

është përgjegjës për ngritjen dhe monitorimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, me qëllim 

shmangien e gabimeve apo mashtrimet e mundshme, për përdorimin e burimeve financiare në 

përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e miratuara, për kontrollin e procesit të raportimit 

financiar dhe realizimit të të ardhurave nga taksat e tarifat vendore, planifikimin dhe realizimin 

e buxhetit dhe të gjithë veprimtarisë që zhvillon Bashkia Dropull. 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH. 

Përgjegjësia e audituesit të KLSH-së është që nëpërmjet auditimit të realizuar të krijojmë 

bindje, të cilat do të shprehen në opinionin e grupit të auditimit mbi saktësinë, vërtetësinë dhe 

besueshmërinë e hartimit të pasqyrave financiare dhe raportimit financiar, nëse pasqyrat 

financiare janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale në përputhje me kuadrin e rregullator 
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të raportimit financiar. Audituesi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e 

pasqyrave financiare dhe fushave të tjera të auditimit dhe i përshkruan ato në raportin e 

auditimit. Siguria që jepet nga audituesi është një siguri e arsyeshme e cila është një nivel i 

lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në përputhje me standardet, mundëson 

identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë. 

 

 

HYRJE 

Mbështetur në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, në zbatim të Programit të Auditimit nr.800/1 Prot., datë 

02.09.2022, të miratuar nga Kryetari i KLSH-së, në subjektin Bashkia Dropull nga data 

06.09.2022 deri në datën 30.09.2022, u krye “Auditim Financiar”, për periudhën nga 

01.01.2021 deri më 31.12.2021, nga grupi i audituesve të Kontrollit të Lartë të Shtetit: 

 

1. I.Sh, Përgjegjës Grupi; 

2. E. K, anëtar 

3. K.F, anëtar 

 

II.1.Objekti i auditimit: 
Në zbatim të programit të auditimit objektivi i auditimit financiar është dhënia e opinionit me 

siguri të arsyeshme, nëse për vitin 2021, transaksionet financiare dhe ngjarjet ekonomike janë 

raportuar drejt dhe saktë në pasqyrat financiare të subjektit të audituar, kjo referuar kuadrit 

ligjor të raportimit financiar në fuqi. 

 

II.2. Qëllimi i auditimit: 
Për auditimin financiar, qëllimi është të vlerësohet nëse rezultatet dhe gjendja financiare e 

raportuar e subjektit që auditohet, si dhe përdorimi i burimeve janë paraqitur saktë dhe në 

përputhje me rregullat e raportimit financiar, si në fushën e të ardhurave dhe të shpenzimeve.  

Për auditimin e përputhshmërisë, duhet të përcaktohet niveli i zbatimit të kuadrit ligjor në fuqi 

lidhur me realizimin e procedurave të prokurimit të realizuara në periudhën nën auditim. 

Qëllimi i auditimit do të realizohet vetëm pas analizës së implementimit të kërkesave të 

Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, për të vlerësuar drejt nivelin e riskut në subjekt. 

 

II.3. Identifikimi i çështjes 

Raporti i Auditimit, synon të identifikojë përmbushjen e rolit të njësisë vendore dhe 

përgjegjësive të saj, që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat në fuqi, për përmirësimin e 

vazhdueshëm të punëve dhe shërbimeve në dobi të komunitetit, në funksion të zbatimit të 

strategjive që orientojnë zhvillimin e Bashkisë Memaliaj, si dhe përmirësimin e vazhdueshëm 

të cilësisë së shërbimit ndaj komunitetit në plotësimin e kërkesave dhe nevojave të tyre. 

Saktësia, rregullshmëria, ndodhja e transaksioneve kontabël dhe regjistrimi i tyre me korrektësi 

dhe në përputhje me kuadrin e raportimit financiar në fuqi. 

 

II.4. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese 

Kryetari i Bashkisë, z. Dh. T, i cili është edhe në cilësinë e Nëpunësit Autorizues dhe zj. Th. P, 

me detyrë Drejtore e Buxhetit, Financës dhe Mbrojtjes Sociale në cilësinë e Nëpunësit Zbatues, 

janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me kuadrin normativ të 

zbatueshëm për raportimin financiar në sektorin publik dhe për mirëfunksionimin e sistemit të 

kontrollit të brendshëm, i cili garanton respektimin e kuadrit ligjor në fuqi.  
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II.5. Përgjegjësitë e audituesve 

Përgjegjësia e grupit të auditimit është të shprehë konkluzionin dhe një opinion mbi çështjet që 

janë nën auditim. Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 

sipas INTOSAI-t, të cilat kërkojnë që audituesit të respektojnë kërkesat etike, si dhe të 

planifikojnë dhe kryejnë auditimin me qëllim arritjen e një sigurie të arsyeshme në dhënien e 

opinionit, mbështetur në evidencat e grumbulluara të auditimit. 

Përgjegjësia jonë (e audituesve të KLSH-së), është që nëpërmjet auditimit të realizuar të 

krijohen bindjet, si dhe të shprehet opinioni i grupit të auditimit mbi aspektet që duhet të 

vlerësojë: 

- Nëse shpenzimet janë realizuar në përputhje me ligjin e Buxhetit të Shtetit, me aktet 

përkatëse ligjore e nënligjore dhe me parimet e ligjit për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin; 

- Nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar në sektorin 

publik dhe të sjelljes së zyrtarëve të sektorit publik; 

- Nëse janë zbatuar kërkesat e përcaktuara në ligjet dhe aktet normative përkatëse, si Ligji 

organik i buxhetit apo Ligji i prokurimit publik, etj.; 

- Nëse janë reflektuar shkeljet e institucionit të audituar, të evidentuara në auditimet e 

mëparshme; 

- Interesin publik ose pritshmërinë publike (p.sh. shkelje të identifikuara nga media, ankesat, 

etj.). 

- fusha specifike të cilat janë objekt i fokusit për zbatimin e ligjit, etj.; 

Në përputhje me ISSAI 1320 dhe ISSAI 1450, objektivi i audituesit është që të aplikojë 

konceptin e materialitetit në mënyrë korrekte gjatë planifikimit dhe kryerjes së auditimit. 

Auditimi përfshin kryerjen e procedurave për të marrë evidenca auditimi rreth praktikave 

administrative e financiare, rreth shumave dhe raportimit të shifrave në Pasqyrat Financiare. 

Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i audituesit, duke përfshirë këtu edhe vlerësimin e 

rreziqeve nga gabimi material, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit.  

Gjatë procesit të vlerësimit të riskut, audituesit vlerësuan nivelin e kontrollit të brendshëm 

përkatës në Bashkinë Dropull, në mënyrë që të programoheshin drejt procedurat e auditimit, të 

cilat janë të përshtatshme për kushtet e subjektit, por jo për qëllim të shprehjes së opinionit mbi 

efektivitetin e kontrollit të brendshëm të subjektit. 

 

II.6. Kriteret e vlerësimit 

Grupi i auditimit për të vlerësuar aktivitetin e Bashkisë Dropull është mbështetur në kuadrin 

ligjor, nënligjor dhe rregullativ të listuar më poshtë. Ky kuadër ligjor ka shërbyer si bazë për 

burimin e kritereve që ka hartuar grupi i auditimit kundrejt të cilave janë vlerësuar aktivitetet e 

Bashkisë Dropull. Burimet e kritereve të vlerësimit janë: 
 

 

 

 Në fushën e Menaxhimit financiar dhe kontrollit: 

- Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010, i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, datë 15.10.2015 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”; 

- Ligji nr. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm publik”; 

- Ligji nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar; 

- Ligji nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes Vendore”; 

- VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për Miratimin e kritereve të krijimit të Njësive të Auditimit 

të Brendshëm në Sektorin Publik”. 

- Udhëzimi i Ministrisë Financave nr. 28, datë 15.12.2011 “Mbi paraqitjen e deklaratës dhe 

raportit vjetor për cilësinë. e sistemit te kontrollit te brendshëm në njësite publike”; 

- Udhëzimi i Ministrisë Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik” i ndryshuar 



10 
 

- Udhëzimi i Ministrisë Financave nr. 21, datë 25.10.2016, “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin, Nëpunësi Zbatues” 

- Urdhri i MF nr. 54, datë 15.07.2010 “Për miratimin e manualit të MFK”; 

- Manuali i Auditimit të Brendshëm në sektorin publik urdhri i ministrit Financave nr. 100, 

dt. 16.10.2017. 
 

 

 Në fushën e buxhetit dhe administrimit financiar:  

- Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, 

i ndryshuar; 

- Ligji nr. 137/2020, datë 16.11.2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, dhe aktet normative që 

ndryshon këtë ligj. 

- Ligji nr. 9869, datë 04.02.2008 “Për huamarrjen e qeverisjes vendore” 

- Ligji nr. 48/2014, datë 24.04.2014 “Per pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e 

tregtare” ndryshuar me ligjin nr. 24/2015, datë 19.903.2015; 

- VKM 783 datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe rregullave kontabël”; 

- Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 35, datë 5.11.2008 “Për zbatimin e ligjit nr. 9869, 

datë 04.02.2008 “Për Huamarrjen e Qeverisjes Vendore”; 

- Udhëzimi i MF nr. 8, datë 29.03.2012 “Për procedurat standarde të përgatitjes së 

programit buxhetor afatmesëm”; 

- Udhëzimin e MFE nr.27, datë 10.07.2020 "Për përgatitjen e Programit Buxhetor 

Afatmesëm Vendor 2021-2023", 

- UMFE nr. 9, datë 20.03.2018 “Për Procedurat Standarde të Zbatimit të Buxhetit”, etj; 

- Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr. 5, datë 27.02.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të 

prapambetura” ndryshuar me udhëzimin nr. 5/1 datë 21.05.2014. 

- Udhëzimi i MF nr. 10/1, datë 28.02.2017 “Për përgatitjen e buxhetit vendor”; 

- Udhëzimin plotësues të Ministrisë Financave nr. 04, datë 25.01.201 “Për buxhetin e vitit 

2021”, pikat 82-91 “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, 

- Udhëzimin e Ministrisë Financave nr. 22, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të 

monitorimit të buxhetit të Njësive të vetëqeverisjes vendore”. 
 

 Në fushën e mbajtjes Kontabilitetit dhe Hartimit Pasqyrave Financiare: 

- Ligjin nr. 25/2018 datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” 

- VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimi i standardeve dhe të rregullave kontabël”; 

- VKM nr. 510, datë 10.06.2015 “Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave 

dhe detyrimeve, personelit, aktiviteteve dhe çdo dokumentacion tjetër zyrtar në njësitë e 

qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”; 

- Udhëzimi MFE nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit e të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”, i 

ndryshuar me Udhëzimin e MFE nr.05 datë 21.02.2022; 

- Udhëzimi përbashkët i Ministrit të Çështjeve Vendore dhe Ministrit Financave nr. 3237 datë 

16.07.2015 “Për procedurat afatet kohore standardet dhe kriteret e plotësimit të 

dokumentacionit të nevojshëm për riorganizimin administrativo-territorial”. 
 

 Në fushën e administrimit të taksave dhe tarifave vendore: 

- Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në RSH”, i ndryshuar”; 

- Ligji nr. 9632, datë 30/10/2006 “Për Sistemin e Taksave Lokale”, i ndryshuar; 

- Ligji nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për Taksat Kombëtare”, i ndryshuar 

- VKM nr. 170, datë 25.4.2002 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien 

e lejeve e të autorizimeve për tregtimin e naftës, gazit e nënprodukteve të tyre”, me 

ndryshime; 

- VKM nr. 1064, datë 22.12.2010, “Për disa ndryshime në VKM nr. 391, datë 21.06.2006 

“Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”;  
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- Udhëzim i MF nr. 24, datë 02.9.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar. 
 

 Në fushën e marrëdhënieve të punësimit dhe pagave:  

- Ligji nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; 

- Ligji nr. 152-2013, “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; 

- Ligji nr. 10405, datë 24.3.2011, “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të 

shpërblimeve”, i ndryshuar; 

- VKM nr. 187, datë 08.03.2017, “Për Miratimin e Strukturës dhe të Niveleve të Pagave të 

Nëpunësve Civilë”, i ndryshuar;  

- VKM nr. 165, datë 02.03.2016, “Për Pagat e Vetëqeverisjes Vendore”, i ndryshuar; 

 

 Rregullore e brendshme “Mbi Procedurat e auditimit në KLSH”; 

 Rregullore e brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimin administrativ KLSH-së”; 

 Rregullore e brendshme e organizimit dhe funksionimit të Këshillit Bashkiak dhe aparatit 

administrativ të Bashkisë. 

 Vendimet e Këshillit Bashkiak dhe shprehja e ligjshmërisë nga Prefekti i Qarkut; 

 Legjislacioni bazë dhe dytësor, dispozitat e tjera, si dhe kriteret përkatëse që janë përdorur 

dhe ju jemi referuar për kryerjen e vlerësimeve gjatë auditimit. 

 

II.7. Standardet e auditimit 

- ISSAI 100 “Parimet themelore të auditimit të sektorit publik”, i cili përcakton parimet 

themelore për auditimin e sektorit publik në përgjithësi; 

- ISSAI 2000-2899 “Udhëzues të Auditimit Financiar”;  

- ISSAI 2300 “Planifikimi i auditimit të pasqyrave financiare”; 

- INTOSAI GOV 9100 “Udhëzues mbi Standardet e Kontrollit të Brendshëm për Sektorin 

Publik” si dhe INTOSAI GOV 9110 “Udhëzues mbi raportimin e efektivitetit të kontrolleve 

të brendshëm”; 

- ISSAI 400 “Parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë”, i cili përcakton parimet 

themelore të ISSAI-t 100 dhe i zhvillon më tej ato duke i përshtatur me kontekstin specifik 

të auditimit të përputhshmërisë; 

- ISSAI 4000 “Prezantim i përgjithshëm i udhëzimeve për auditimin e përputhshmërisë”; si 

dhe ISSAI 4200 “Udhëzime për auditimin e përputhshmërisë”; 

- INTOSAI “Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi 

Auditimin e përputhshmërisë”; etj. 

- Standardet Kombëtare të Kontabilitetit; 

- Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) të Federatës Ndërkombëtare të 

kontabilisteve IFAC; 

- Manuali i Auditimit Financiardhe i Përputhshmërisë të KLSH-së; 

- Manuali i Auditimit të Brendshëm, etj. 

- Standardet Ndërkombëtare të Auditimit mbi Raportimin e Audituesit të Pavarur, (IFAC); 

- Praktika të mira të fushës, si manualet e Gjykatës Evropiane të Audituesve, Kërkesat e 

Udhërrëfyesit të IDI-t, etj. 

 
 

II.8. Metodat e auditimit 
Auditim i njëpasnjëshëm dhe me zgjedhje periudhash. Qasja audituese e KLSH-së është 

metodologji e bazuar në vlerësimin dhe menaxhimin e riskut të auditimit në subjektin që 

auditohet, e cila shërben për kryerjen e auditimit me eficencë dhe efektivitet, duke u fokusuar 

në natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit në fushat materiale dhe që vlerësohen 

me nivel të lartë risku. Nën gjykimin profesional të audituesve të pavarur, për përzgjedhjen e 
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kampioneve për ekzaminim, në zërat e shpenzimeve, u morën në konsideratë dy elementë:  

- Risku i lidhur me shpenzimin specifik; dhe 

- Pesha specifike që një zë shpenzimesh zë ndaj totalit të shpenzimeve të subjektit. 

Ndjekja dhe zbatimi i hapave të mësipërm do të sjellin natyrshëm përcaktimin e elementëve 

kryesorë që do të ndiqen gjatë procesit të zbatimit të projektit të auditimit, nëpërmjet sigurimit 

të gjurmës së projektit të auditimit. Gjurma e auditimit është dokumentimi i procesit të 

realizimit të Projektit të Auditimit. Evidentimi i zbatimit të procedurave të auditimit nëpërmjet 

dokumentimit përfshin të gjitha fazat e kryerjes së Projektit të Auditimit që nga Planifikimi i 

Auditimit, Puna në Terren, Raportimi i Auditimit, Ndjekja e Rekomandimeve dhe Publikimi i 

Auditimit. Theksojmë se nga ana jonë do të auditohen pothuajse të gjitha fondet, si më poshtë: 
 

 

 Kontrolli aritmetik 

Duke konsideruar faktin se në thelb, kontabiliteti konsiston në regjistrimin e fakteve në një 

formë numerike, si dhe në paraqitjen sintetike të tyre, por midis regjistrimit fillestar të fakteve 

dhe paraqitjes së tyre në formë sintetike (që është edhe qëllimi i kontabilitetit), bëhen një seri 

veprimesh të cilat kanë të bëjnë me evidentimin në llogari, mbartjet, klasifikimin dhe 

rigrupimin. Kontrolli aritmetik u krye me qëllim që të sigurohemi nëse veprimet e llogaritjes 

dhe të hedhjeve në llogaritë përkatëse, që përfundojnë me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk 

përmbajnë asnjë gabim (Ditari i kontabilizimit të urdhër shpenzimeve). 
 

 

 Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese 

Edhe pse kontabilizimet nuk përmbajnë gabime aritmetike, ato mund të jenë të gabuara, nëse 

regjistrimet e bëra nuk korrespondojnë me realitetin. Nga kontrolli me zgjedhje i pjesëve 

justifikuese (Urdhër shpenzimeve) u konstatua se shifrat e kaluara kanë pasur justifikim të 

mjaftueshëm dokumentar, sipas kërkesave të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Mbi menaxhimin 

e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar. 
 

 

 Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese 

Konsistoi në ekzaminimin e aktiveve, llogarive, librave kontabël etj. Kontrolli kontabël i 

ushtruar ekzaminoi përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese 

përkatëse, por mbi ekzistencën reale të aktiveve në subjekt u konstatuan probleme. 

Gjithashtu,për të verifikuar kryerjen e saktë të inventarizimit fizik dhe përputhjet e tij me atë 

kontabël u krye mbikëqyrje fizike e magazinës. 
 

 

 

 Kontrolli i vlerësimeve 

Kontrolli i vlerësimeve përcaktoi nëse vlerat që u atribuohen gjendjeve ekzistuese janë të sakta, 

nëse pasuritë duhet të qëndrojnë në bilanc me vlerat që u janë vendosur atyre. 
 

 

 

 

 Konfirmimi nga të tretët 

Transaksionet e përzgjedhura për t’ju nënshtruar testeve të detajeve, u kryqëzuan me 

informacionin e gjeneruar nga Thesari dhe rakordimit periodike me ente dhe institucione të 

tjera shtetërore. 
 

 

 

 Kontrolli sipas një treguesi 

Përdorimi i treguesve statistikorë me qëllim që të kërkohen fakte ose të dhëna “jashtë 

normales”, të cilat përbëjnë tregues të parregullsive kontabël. Mund të përmendim nëse ka: 

mungesë të pjesëve justifikuese, gabimet e shpeshta në datat, numrat, referencat e brendshme, 

regjistrime pak të lexueshme, shifra të renditura keq, korrigjime të shumta të shifrave, etj. 
 

 

 Intervista 

U kryen intervista me specialistët e Bashkisë Dropull me qëllim për të kuptuar dhe vlerësuar më 
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mirë problematikat e konstatuara. 
 

 

 

 Raporte dhe Informacione 

U shqyrtuan raporte,informacione dhe dokumentacion lidhur me çështjet nën auditim 
 

 

 

 Pyetësorët për vlerësimin e sistemeve të Kontrollit të Brendshëm dhe MFK 

 

 Praktikat e ndjekura 

Mbështetur në ISSAI 1315, objektivi i audituesit është identifikimi dhe vlerësimi i risqeve e 

anomalive materiale në pasqyrat financiare si edhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të kuptuarit 

të njësisë dhe mjedisit të saj, duke përfshirë kontrollin e brendshëm të njësisë dhe duke krijuar 

kështu bazën për hartimin dhe implementimin e përgjigjeve kundrejt risqeve të vlerësuara të 

gabimeve materiale.  

Në këtë kontekst merr rëndësi vlerësimi i materialitetit në përputhje me ISSAI 1320 dhe ISSAI 

1450, i cili përcakton nivelin e gabimit që audituesi konsideron të mundshëm për të influencuar 

te përdoruesit e pasqyrave financiare. Nisur nga gjykimi profesional i audituesit dhe 

ndjeshmëria e zonave të llogarisë, grupi i auditimit përcaktoi materialitetin në masën 2% për 

të gjitha zonat e llogarisë të planifikuara për t’u audituar, ku si bazë për llogaritjen e tij janë 

marrë shpenzimet për pagat (600), shpenzimet operative (602) dhe investimet (231). Pas 

përcaktimit të nivelit të materialitetit, grupi i auditimit ka kryer vlerësimin e sistemeve të 

kontrollit të brendshëm në institucion sa i takon: (a) hartimit; (b) implementimit; dhe (c) 

funksionimit të 5 komponentëve të kontrollit të brendshëm. Vlerësimi i kontrollit të brendshëm 

është bazuar në kryerjen e testeve të kontrolleve. Gjatë kryerjes së testeve të kontrolleve është 

arritur në përfundimin që sistemet e kontrollit të brendshëm paraqesin risk të moderuar deri të 

lartë. 

Metodologjia e aplikuar gjatë planifikimit, konsiston në auditimin e të dhënave të siguruara 

nga vetë subjekti. Kemi ndërmarrë procedurat për vlerësimin e riskut (analiza), me qëllim 

sigurimin e nivelit të kërkuar të njohjes së riskut të brendshëm dhe riskut të kontrollit të 

subjektit. Informacion të vlefshëm administruam dhe nga procedurat e ndjekura nga vetë 

subjekti për vlerësimin e riskut, duke iu nënshtruar skepticizmit profesional nga ana e 

audituesve. Gjatë vlerësimeve u mbështetëm në Modelin e Riskut që aplikon KLSH-ja1. 

Nisur sa më sipër, jemi përpjekur të ruajmë nivelin e pranuar të Riskut të Auditimit prej 5%, 

duke shtuar nivelin e procedurave analitike (ISSAI 1520) dhe testeve thelbësore të kryera. 

Në këtë kontekst, procedurat e ndjekura nga grupi i auditimit konsistojnë në analizat e 

marrëdhënieve ndërmjet informacionit financiar dhe jo financiar; inspektimeve që konsistojnë 

në regjistrimin e dokumenteve në regjistra/ditarë/partitarë ose ne trajtë elektronike por edhe 

nëinspektime fizike; nëobservime, tëcilat kanë të bëjnë me analizën e proceseve ose 

procedurave të kryera nga të tjerë, me qëllim sigurimin e informacionit rreth performancës së 

proceseve/procedurave, por kjo mbetet e limituar deri në kohën kur ka ndodhur observimi; dhe 

së fundmi, kërkimi/hetimi që konsiston në kërkimin e informacionit te personat kompetentë 

dhe të mirëinformuar brenda dhe/ose jashtë njësisë shpenzuese. 

 

II.9. Dokumentimi i auditimit 

Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit, i mjaftueshëm për të mundësuar dhe 

kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit, të kryera në përputhje me 

standardet përkatëse dhe kërkesat ligjore dhe rregullatore të zbatueshme.Rezultatete këtyre 

procedurave dhe evidencat e marra gjatë auditimit, si dhe çështje të tjera tërëndësishme që 

dolën gjatë auditimit, janë reflektuar në përfundimet e arritura në drejtim të tyre sipas gjykimit 

                                                           
1 Risku i Auditimit = Risku i qenësishëm * Risku i kontrollit * Risku i Zbulimit 
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dhe skepticizmit profesional që audituesit ushtruan në arritjen e këtyre konkluzioneve. Ky 

dokumentacion është i përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur 

opinionet dhe raportin e audituesve dhe ka shërbyer si një burim informacioni për përgatitjen 

e tyre. Në përfundim të auditimit në terren, Akt-Konstatimeve dhe Akt-Verifikimeve të 

mbajtura mbi bazën e të dhënave të grumbulluara, u përgatit ky ProjektraportAuditimi. 

Në kryerjen dhe dokumentimin e auditimit, u morrën në konsideratë parimet e mëposhtme të 

auditimit financiar: 

- Etika dhe pavarësia; 

- Kontrolli i cilësisë; 

- Menaxhimi i grupit të auditimit dhe aftësive të tyre 

- Parimet lidhur me konceptet bazë të auditimit. 

Gjithashtu, në kryerjen dhe dokumentimin e auditimit, u kushtua një rëndësi e veçantë në lidhje 

me: 

 

 Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim 

Përkatësia: Transaksionet dhe ngjarjet që janë të regjistruara kanë ndodhur dhe i përkasin 

subjektit. 

Plotësia: Të gjitha transaksionet dhe ngjarjet që duhet të ishin regjistruar janë regjistruar. 

Saktësia: Shumat dhe të dhënat e tjera në lidhje me transaksionet dhe ngjarjet e regjistruara 

janë regjistruar në mënyrë të përshtatshme. 

Periudha: Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në periudhën e saktë kontabël. 

Klasifikimi:Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në llogaritë e duhura. 

Ligjshmëria dhe rregullsia:Janë në përputhje me ndarjet buxhetore në dispozicion. 

 

 Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës 

Ekzistenca: Asetet, detyrimet dhe interesat e kapitalit neto ekzistojnë. 

Të drejtat dhe detyrimet: Subjekti mban ose kontrollon të drejtat për asetet dhe detyrimet.  

Plotësia: Të gjitha asetet, detyrimet dhe interesat e kapitalit neto që duhet të ishin regjistruar 

janë regjistruar. 

Vlerësimi dhe alokimi: Aktivet, pasivet dhe interesat e kapitali janë të përfshira në pasqyrat 

financiare dhe shumat përkatëse dhe ndonjë vlerësim ose alokim, rregullimet që rezultojnë janë 

të regjistruara. 

 

 Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese 

Transaksionet, të drejtat dhe detyrimet: Ngjarjet e paraqitura, transaksionet, si dhe çështje të 

tjera që kanë ndodhur i përkasin subjektit. 

Plotësia: Të gjitha informacionet shpjeguese që duhet të ishin përfshirë në pasqyrat financiare 

janë përfshirë. 

Klasifikimi dhe kuptueshmëria: Informacioni financiar është paraqitur në mënyrë të 

përshtatshme dhe shprehet qartë në shënimet shpjeguese. 

Saktësia dhe vlerësimi: Informacioni financiar dhe të tjera është dhënë në mënyrë të drejtë dhe 

në sasi të duhur. 
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III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 
 

III.1. Informacion i përgjithshëm mbi Bashkinë Dropull 
 

ProfiliiBashkisëDropull 

Bashkia Dropull ndodhet në Qarkun e Gjirokastrës dhe shtrihet 

nëpjesën juglindore të vendit,në një sipërfaqe prej 466.67 km² 

menjëdensitetprej48.61banorë/km².Ajopërbëhetnga3njësiadmi

nistrative, të cilat janë: Dropull i Poshtëm, Dropull i Sipërmdhe 

Pogon. Bashkia ka nën administrimin e saj 41 fshatra: Dropulli 

Poshtëm me 16 fshatra, Dropull i Sipërm me 18 fshatra 

dhePogonime7 fshatra. 

Bashkia e Dropullit përbëhet nga pjesëtarë të pakicës etnike 

greke në Shqipëri. Derviciani njihen nga vendasit si kryeqendra 

e zonës, pasi në të zhvillohen pothuajse të gjitha aktivitetet e 

rëndësishme politike, kulturore dhe fetare të minoritetit. 

Megjithatë, qendra e komunës do të jetë në Jorgucati, një pikë e 

ndërmjetme mes dy komunave që ishin më parë. 

Zonat e minoritetit kanë njohur viteve të fundit përmirësim të infrastrukturës rrugore në 

brendësi të fshatrave të vegjël që shtrihen mes kodrave, përgjatë rrugës që lidh Gjirokastrën 

me Kakavijën. 

Falë granteve qeveritare, por edhe ndihmave financiare nga Greqia, shumë fshatra kanë 

zgjidhur edhe problemet e ujit të pijshëm. Por në këto 25 vite të tranzicionit, zonës së Dropullit 

i është rikthyer plaga e vjetër e emigracionit, vala e parë e së cilës nisi në vitit ’20-’30. Në 

fshatrat e Dropullit mungojnë moshat e reja, shumë shtëpi janë mbyllur me vite dhe shumë toka 

kanë mbetur djerrë. Krahina e Dropullit ruan një pasuri të rrallë etnokulturore. Zona ka ruajtur 

dhe transmetuar vallen e bukur të krahinës, kostumet e pasura dhe motivet epirote të klarinetës. 

 
Nr. NJA QytetedheFshatrat nëpërbërje 

1 Dropull i Dervican,Goranxi,Vanistër,Haskovë, 

 Poshtëm Dhuvjan, Sofratikë, Terihat, Goricë, Frashtan, Lugar, Grapsh, Peshkëpi e Sipërme, Peshkëpi e 

Poshtme, Glinë,Vrahogoranxi, Radat 

2 Dropull i Sipërm Jorgucat, Zervat, Bularat, Bodrishtë, Kërrë, Vodhinë, Pepel, Klishar, Selo, Likomil, Llovinë, 

Krioner, Sotirë, Llongo, Koshovicë, Dritë, Kakavie,Vrisera 

3 Pogon Poliçan, Skore, Sopik, Çatistër,Mavrojer, Hllomo, Selckë 

 

  Sipas regjistrit të Gjendjes Civile, më 01.01.2019, Bashkia Dropull numëron 22,685 

banorë, ndërsa sipas Census 2011 numërohen 3,503 banorë. Qendër bashkie, është fshati 

Jorgucat. Ai gjendet në qendër të Dropullit, në degëzimin e rrugës nacionale Gjirokastër – 

Kakavi dhe Gjirokastër – Sarandë. Popullsia në bashkinë e Dropullit i përket minoritetit etnik 

grek. 

  Vitet e fundit, me krizën ekonomike që ka përfshirë më gjerë rajonin ka një rritje të 

ndjeshme në kultivimin e tokave bujqësore. Bashkia e Dropullit ruan një pasuri të rrallë etno-

kulturore. Zona ka ruajtur dhe transmetuar mikpritjen, gjuhën, letërsinë dhe qytetërimin helen, 

vallet e bukura, polifoninë, kostumet e pasura, motivet epirote të klarinetës, kishat dhe 

manastiret, sitet arkeologjike, punimet e gurit, artizanatin, zejet, përpunimin e produkteve 

bujqësore e blegtorale, gastronominë e ndërlidhur me traditën etj.. 

  Njësia administrative Dropull i Poshtëm ka fshatra me popullsi më të përqendruar 

krahasuar me dy njësitë e tjera. Popullsia e bashkisë dominohet më shumë nga grup mosha 15-

64 vjeç, e cila përbën 58.5% të popullsisë totale. Mosha e tretë (65 vjeç ) zë përqindje të 

konsiderueshme, 33.8% të popullsisë. Ndërsa grup mosha 0-14 vjeç përbën vetëm 7.7% të 
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popullsisë së bashkisë. Pjesa më e madhe që emigron është ajo që i përket moshës 15-65 vjeç, 

pra forca aktive. 

  Në territorin e bashkisë ka katër kopshte fëmijësh dhe dy shkolla të mesme të 

bashkuara, respektivisht në Dervician, Goranxi, Jergucat, Dervician dhe Bularat, Dervician ku 

mësojnë rreth 200 nxënës dhe fëmijë. 

  Shkalla e papunësisë për Bashkinë Dropull mund të themi se paraqitet e ulët, 21.7%, 

kur mesatarja për vendin e këtij treguesi është 29.3%. Për shkak të natyrës mikse të ekonomisë 

lokale, banorët janë të punësuar në sektorë të ndryshëm si bujqësi, industri dhe shërbime. Ka 

rreth 122 biznese të vogla dhe 54 biznese të mëdha dhe vetëm një përqindje e vogël e tyre 

drejtohen nga gratë, ndërkohë që ka një numër të konsiderueshëm të grave që janë të punësuara 

në pozicione të ndryshme drejtimi në sektorët e brendshëm të subjekteve apo edhe si punëtore. 

Struktura e punësimit në këto sektorë paraqitet si më poshtë: në bujqësi janë të punësuar 10.2% 

e forcës aktive të punës, në industri rreth 32.4%, dhe në shërbime 57.3%. Vihet në dukje se në 

territorin e Bashkisë Dropull funksionon një numër i konsiderueshëm biznesesh, disa prej të 

cilave me rëndësi jo vetëm rajonale, por edhe kombëtare. Kjo ka sjellë që në këtë zonë të ketë 

një numër të konsiderueshëm fuqie punëtore të angazhuar prej bashkive fqinje. 

 

III.2. Përshkrimi i rezultateve sipas drejtimeve të auditimit. 
 

III. 2.1.1 Auditim mbi menaxhimin financiar, kontrollin dhe auditin e brendshëm. 

Identifikimi dhe vlerësimi i nivelit të implementimit të komponentëve të MFK. Mjedisi i 

kontrollit, Menaxhimi i riskut, Aktivitetet e kontrollit, Informimi/ komunikimi, si dhe 

Monitorimi. Saktësia e deklaratës vjetore dhe raporti përkatës për cilësinë dhe gjendjen e 

sistemeve të kontrollit të brendshëm në njësinë publike që mbulon. 
 

Në zbatim të auditimit, u kërkua dokumentacioni i mëposhtëm: 

1. Baza rregullatore mbi të cilën ushtron funksionet e saj Bashkia e Dropull : Rregullorja 

e brendshme e miratuar, Manuali i Proceseve të Punës, Kodi i Etikës, Manuali i 

Parandalimit të Konfliktit të Interesit etj  

2. Strukturën organizative dhe organigramën e institucionit me ndryshimet për vitet objekt 

auditimi; dhe nëse ka pasur ndryshime në strukturë, a është reflektuar edhe në 

rregullore; 

3. Shkresat e përcaktimit të NA dhe NZ në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligjin “Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në RSH”, si dhe ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; 

4. Shkresat për krijimin e grupeve të menaxhimit strategjik [GMS] dhe ekipeve te 

menaxhimit të programeve [EMP]; 

5. Trajnimet e stafit si dhe planifikimet për trajnime të tyre në një vit; 

6. Regjistrin e riskut 

7. Raportet e monitorimit ku përfshihen edhe Deklarata e cilësisë dhe Pyetësori i 

vetëvlerësimit; 

8. Plotësimi i pyetësorëve të KLSH për bashkinë e Dropull, dërguar me emalin e datës 

19.02.2022. 

Nga auditimi i dokumentacionit të vene në dispozicion nga Bashkia e Dropull, në përgjigje të 

kërkesave të përshkruara më lart lidhur me MFK-në, grupi i auditimit rezulton me këto 

konstatime: 

 Identifikimi dhe vlerësimi i nivelit të implementimit të komponentëve të MFK. 

Në drejtim të vlerësimit të implementimit të komponentëve të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit të brendshëm në Bashkinë Dropull, nga grupi i auditimit janë kryer verifikimet për 

implementimin dhe plotësimin e kërkesave në lidhje me funksionimin, përgjegjshmërinë 

menaxheriale, realizimit të objektivave të institucionit për të gjithë komponentët si: “Mjedisi i 
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kontrollit”, “Menaxhimi i riskut”, “Aktivitetet e kontrollit”, “Informimi dhe Komunikimi” si 

dhe “Monitorimi”, në referim të nenit 19 të Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime”, 

ku titullari i njësisë në sektorin publik krijojnë dhe vlerësojnë sistemet e MFK-së nëpërmjet 

këtyre komponentëve të lidhur me njëri- tjetrin. Thelbi i MFK-së ka të bëjë me menaxhimin 

dhe kontrollin e të ardhurave, shpenzimeve, aktiveve, detyrimeve, procedurave të tenderimit 

dhe kontraktimit si dhe mënyrës së funksionimit të njësisë. 

 

1-Mjedisi i kontrollit. 
-Bashkia e Dropull, ka miratuar rregulloren për nivelin menaxhues dhe për punonjësit e tjerë 

të njësisë me vendimin e Këshillit Bashkiak Dropull Nr. 14 date 31/03/2021 “Per miratimin e 

rregullores se brendshme per organizimin, funksionimin, detyrat dhe kompetencat e 

administratës te Bashkisë Dropull per vitin 2021” 

Për vitin 2021 numri i punonjësve është miratuar me Kryetarit të Bashkisë nr.62, datë 

24.12.2020 “Për  miratimin e strukturës së administratës së bashkisë dhe të   njësive  shpenzuese 

në  varësi të  Bashkisë Dropull për vitin 2021”. 
 

 Politikat menaxheriale dhe stili i Punës 
Punësimi në Bashkinë e Dropull bëhet në zbatim të Ligjit nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen 

Vendore”, Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe Ligjit nr.7961 /1995 “Kodi 

i Punës i Republikës së Shqipërisë’ i ndryshuar, VKM nr.243/2015 i ndryshuar me VKM 

nr.746/2018 Kreu I pika 1,2. Kjo procedurë rregullohet nga vet Strukturat e Bashkisë së 

Dropull:  - Drejtoria e Burimeve Njerëzore [DBNJ] është përgjegjëse për zbatimin e hapave të 

procedurës së punësimit sipas nenit 10 pika 1 e Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i 

ndryshuar dhe VKM nr.243/2015 i ndryshuar Kreu II;  

- Komiteti i Përhershëm i Pranimit [KPP] në zbatim të përcaktimeve në Kreun III të VKM 

nr.243/2015 i ndryshuar ; 

- Kryetari i Bashkisë në zbatim të nenit 64 pika e,ë,f,g të Ligjit nr.139/2015 “Per Vetëqeverisjen 

Vendore”.   

Strukturat përgjegjëse të Bashkisë së Dropull hartojnë në fillim të vitit Planin vjetor të 

pranimit në shërbimin civil konform Ligjit nr.152/2015 “Për nëpunësin civil” neni 18, VKM 

nr. 108/2014 “Për plani vjetor të pranimit në shërbimin civil” me Vendimin e Kryetarit te 

Bashkisë Nr.4 date 04/02/2021 “ Per planin vjetor te pranimit per vitin 2021, ne Bashkinë 

Dropull, pjese te shërbimit civil dhe per miratimin e numrit te pikantëve jashtë shërbimit civil”, 

VKB Nr.62 date 24/11/2020 “Per miratimin e numrit dhe nivelit te pagave te punonjësve te 

Bashkisë Dropull per vitin 2021” si dhe ne Urdhrin e Kryetarit Nr. 1 date 05/01/2021 “Për 

miratimin e strukturës organizative te punonjësve te Bashkisë Dropull dhe te Njësive 

Administrative Dropull i Poshtëm, Dropull i Sipërm, Pogon dhe Sektorit te MZSH-se”.  

Planet vjetore janë miratuar me vendimet e sipërcituara dhe janë hartuar mbi nevojat e 

institucionit për vitin e ri ushtrimor, duke detajuar emërtimin e pozicionit dhe të njësisë 

përbërëse në strukturë. Publikimi i vendeve vakante nga ana e Bashkisë së Dropull bëhet në 

faqen zyrtare të Agjencisë Kombëtare te Punësimit dhe Aftësive, konform VKM nr.243/2015 

“Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” 

i ndryshuar Kreu II pika 6, VKM nr.242/2015 date 18/03/2015 “ Per plotësimin e vendeve te 

lira ne kategorinë e ulet dhe te mesme drejtuese”, i ndryshuar 

Përshkrimin e punës të çdo pozicioni si dhe kriteret që duhet të plotësohen nga kandidatët duhet 

janë të përshkruara në Rregulloren e brendshme të Bashkisë. DBNJ nga ana e saj pasi njihet 

me planin vjetor, ndjek procedurën nga shpallja e njoftimit deri në përfundimin e saj, duke 

zbatuar përcaktimet ligjore në fuqi, Ligjin nr.152/2015 “Për nëpunësin civil”, VKM 

nr.108/2014 “Për plani vjetor të pranimit në shërbimin civil”, VKM nr.243/2015 “Për pranimin, 

lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, 
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VKM nr.242/2015 date 18/03/2015 “ Per plotësimin e vendeve te lira ne kategorinë e ulet dhe 

te mesme drejtuese”, i ndryshuar 

Sipas strukturës së miratuar me Vendim të Kryetarit të Bashkisë nr.62, datë 24.11.2020 “Për  

miratimin e strukturës së administratës së bashkisë dhe të  njësive  shpenzuese në  varësi të  

Bashkisë Dropull për vitin 2021”; Nga 39 vende pune me statusin e nëpunësit civil, nga të 

cilat: 

 0 (zero) pozicion i kategorisë së lartë,  

 6 (gjashtë) pozicione të kategorisë së mesme drejtues,  

 7 (shtatë) pozicione të kategorisë së ulët drejtuese 

 26 (njëzet e gjashtë) pozicione të kategorive ekzekutive 

Nga 7 vende pune të lira të paplotësuara me statusin e nëpunësit civil, si vijon; 

 0 (zero) pozicion i kategorisë së lartë 

 1 (një) pozicione të kategorisë së mesme drejtues,  

 3 (tre) pozicione të kategorisë së ulët drejtuese 

 3 (tre) pozicione të kategorive ekzistuese 

Nga auditimi rezulton se vendet vakante në Bashkinë e Dropullit janë krijuar jo vetëm si 

rezultat i ristrukturimeve, por edhe si rezultat i funksionimit të kontrolleve të brendshme. Një 

pasqyrim më i detajuar i numrit dhe arsyen e krijimit të vendeve vakante, si vijon; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      Burimi i të dhënave: Drejtoria e Burimeve Njerëzore 

Numri i personelit në Bashkinë e Dropull referuar strukturave organizative, ka ardhur në rritje, 

por i paplotësuar sipas planit ndonëse edhe numri faktik i tyre ka ardhur në rritje. Në rregulloren 

e Bashkisë së Dropull përshkrimet e punës së çdo pozicioni në strukturën organizative, 

shoqërohen me përcaktimin e kritereve të përgjithshme dhe atyre specifike të nevojshme/të 

domosdoshme, sipas përcaktimeve të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar. Nga 

auditimi u konstatua se, për periudhën objekt auditimi janë kryer vlerësimet e punonjësve, 

sikurse përcaktohet në nenin 62 të ligjit nr. 152/2013 ‘Për nëpunësin civil’ ‘Vlerësimi i 

rezultateve në punë është procesi i verifikimit të realizimit të përgjithshëm të objektivave të 

përcaktuar në fillim të periudhës së vlerësimit, si edhe i aftësive ose dobësive të nëpunësit në 

kryerjen e detyrave, që realizohet çdo 6 muaj. Vlerësimi i rezultateve në punë synon 

përmirësimin e aftësive profesionale të nëpunësit civil dhe të cilësisë së shërbimit’. Gjithashtu, 

Bashkia Dropull nuk disponon një program trajnimi për punonjësit. 

Konstatohet se: Bashkia Dropull nuk disponon një program trajnimi për punonjësit, në mënyrë 

që të gjithë punonjësit të kualifikohen më mirë në fushat ku ato operojnë, si dhe të njihen më 

mirë me mënyrën e funksionimit të komponentëve të MFK. 
 

2- Menaxhimi i riskut  Nuk është hartuar strategji e plotë për menaxhimin e riskut, pasi i 

mungojnë plan-veprimet konkrete për marrjen e masave për eliminimin e risqeve të përcaktuara 

në rregjistrin e riskut, duke mos pasqyruar mënyrën apo rrugëzgjidhjen e situatës në rastin e 

ndodhjes apo konstatimit të dukurisë. 

Regjistri i Riskut për periudhën objekt auditimi viti 2021është miratuar konform ligjit 10296 

Nr Arsyeja e lirimit të vendeve  2021 

1 KMCAP 0 

2 Pension 2 

3 Largim me Dëshirë 1 

4 Shkurtime 0 

5 Kontrate 0 

6 Largim per mosparaqitje ne pune 0 

7 Ndërruar jete 0 

8 Mase disiplinore 0 

9 Ngritje ne detyre 2 

10 Lirim pa motivacion (per funksionet me karakter politik) 0 

TOTALI 5 
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dt.08.07.2010, Kreu III, neni 10 ndryshuar me Ligjin nr.110/2015 si dhe Udhëzimit nr.16 

dt.20.07.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të MFK dhe koordinatorit të riskut 

në njësitë publike”. Ky regjistër është i konsoliduar, bazuar në analizën e riskut të çdo drejtorie 

dhe si Synim “Planifikimi dhe Përdorimi me eficencë, efikasitet dhe transparencë të fondeve 

buxhetore në përputhje me misionin e Bashkisë së Dropull, për arritjen e objektivave”. Në këtë 

regjistër është paraqitur përshkrimi i risqeve për çdo drejtori, niveli i risqeve, kontrollet 

ekzistuese, veprimet e ndërmarra për të adresuar risqet, zotëruesi i riskut si dhe situatën e riskut 

pas detyrës së fundit, por nuk është pasqyruar mënyra apo rrugëzgjidhja e situatës në rastin e 

ndodhjes apo konstatimit të dukurisë. 

Për vitin 2021, Me urdhrin nr. 67 datë 15.01.2021, është miratuar GMS si dhe është emëruar 

koordinatori i riskut, në bashkinë Dropull znj. Th. P., me shkresat përkatëse ju është kërkuar 

drejtorive hartimi i regjistrit të riskut sipas drejtorive, në përputhje me kërkesat e neni 21 të 

ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010. 

Me urdhrat e sipërcituar është ngritur Grupi i menaxhimit strategjik ku kryetar i GSM është 

Kryetari i Bashkisë dhe Koordinatore znj. Th. P.. Pranohet fakti se bashkimi i të gjitha njësive 

shpenzuese,  në të gjitha drejtimet ka qenë i mirë përgatitur i cili  ka mirë funksionuar, për 

faktin se  është përgatitur në kohe infrastruktura e nevojshme, duke dhënë efektet e duhura në 

plotësimin e objektivave në shërbim të komunitetit dhe krijuar kushtet për një administrate të 

njësive administrative të manovrueshme dhe eficente në shërbim të komunitet. 

Janë miratuar gjurmët e auditimit në pajtushmëri me kërkesat e UMF nr. 2, datë 6.02.2012 “Për 

procedurat standart të zbatimit të buxhetit” pika 40 dhe ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010, neni 4 

pika 19 "Gjurma e auditimit" përfaqëson rrjedhën e dokumentuar të transaksioneve financiare 

dhe të transaksioneve të tjera, nga fillimi deri në përfundim të tyre, që synon të ripërshkojë të 

gjitha veprimtaritë individuale dhe vendimmarrjen lidhur me to. Ajo përfshin mbajtjen e 

dokumentacionit, raportimin, kontabilitetin dhe sistemin e mbajtjes së dosjeve” dhe neni 16 

pika 2. 

Urdhër shpenzimet nënshkruhen nga nëpunësi Autorizues dhe Nëpunësi Zbatuar si dhe nuk 

është deleguar e drejta e nënshkrimit të urdhër shpenzimeve për kryerje e transaksioneve, në 

referencë të nenit 21, pika 1,2 dhe 3, të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin”. 

Nga Kryetari i Bashkisë, nëpunësi autorizues dhe nëpunësi zbatues është punuar për  te 

përmbushur qëllimet Bashkisë, siç janë parashtruar në raportin për menaxhimin financiar dhe 

Kontrollin, në pyetësorin e plotësuar “Për Menaxhimin financiar dhe kontrollin”, “Deklaratën 

e funksionimit të kontrollit brendshëm financiar publike”.  

Bashkëpunimin e auditimin e Brendshëm, në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 

8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, nëpërmjet veprimtarive efektive, 

eficencë dhe me ekonomi, pajtueshmërisë me legjislacionin dhe me aktet e brendshme e 

kontratat, informacioneve operative e financiare të besueshme e të plota dhe mbrojtjes së 

informacionit e të aktiveve.  
 

3-Veprimtaritë e kontrollit. 

Nga dokumentacioni që na u vu në dispozicion lidhur me takimet e detyrueshme vjetore të 

GMS u konstatua se Bashkia Dropull ka miratuar planin vjetor të punës të GMS lidhur me 

aktivitetet dhe çështjet që do të analizohen, si dhe grafikun e takimeve që do të zhvillohen nga 

ana e këtij grupi. Referuar procesverbaleve, vendimeve të takimeve rezulton se, nuk ka të 

dokumentuar takimet e GMS, nuk ka asnjë dokument ku të vërtetohet mbi takimet e GMS për 

vitin 2021 që referuar Ligjit nr.10296/2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe 

“Manualit të Menaxhimit financiar dhe kontrollin” citohet se “Grupi për Menaxhimin 

Strategjik duhet të mblidhet të paktën katër herë në vit. Vendimet e Grupit duhet të merren në 

mënyrë kolegjiale dhe objektive duke patur në vëmendje interesin publik dhe në përputhje me 

standardet etike të sektorit publik. Vendimet e Grupit duhet të pasqyrohen në dokumente dhe 
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t’i vihen në dispozicion menaxhimit të njësisë”, në bashkinë Dropull nuk është mbledhur GMS. 

Angazhimet financiare miratohen në të njëjtën kohë nga NA dhe NZ, pra urdhër-shpenzimet 

konfirmohen nga NA dhe NZ.  

- Kontrolli i dokumentacionit dhe pranimi i tij para njohjes së shpenzimit në kontabilitet kryhet 

nga Drejtori i Financës dhe Buxhetit (NZ). Kontabilizimi i transaksioneve financiare kryhet 

nga Përgjegjësi i Financës/ Autorizimi i pagesës nga Kryetari i Bashkisë(NA).  

- Për prokurimet  nga NA kanë dalë urdhrat e krijimit dhe funksionimit  komisionit të llogaritjes 

së fondit limit dhe specifikimeve teknike,njësia e prokurimit,komisioni i vlerësimit të ofertave, 

komisioni i blerjeve të vogla, komisioni i pranimit të mallit. 

- Për çdo vit buxhetor hartohet regjistri i planit dhe realizimit të prokurimeve, i cili azhurnohet 

sa herë ka ndryshime fondesh dhe objekte prokurimesh. Ekzistojnë dosjet e procedurave të 

prokurimeve, ku gjurma e auditimit e vërteton ekzistenca e evidencave të prokurimeve në këto 

dosje dhe evidencave financiare si urdhër-shpenzimeve të shoqëruar me dokumente autorizues, 

vërtetues dhejustifikues si kontrata, fatura,situacionet akt-marrjet në dorëzim,fletë-hyrjet etj.,të 

vulosura nga dega e Thesarit. 
 

4- Informacioni dhe komunikimi. 

Informimi dhe komunikimi, realizohet sipas shkallës së strukturave, bazuar edhe në rregulloren 

e funksionimit të brendshëm.  

Përvec kësaj mënyre, informimi realizohet edhe nëpërmjet publikimeve dhe njoftimeve të 

adresuara për publikun vecanërsht lidhur me vjeljen e detyrimeve për tatim taksat lokale, në 

zbatim të kërkesave të ligjit nr. 9920, datë 19.04.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën 

e Shqipërisë”.  

Informacioni prej drejtuesve dhe përgjegjësve të sektorëve dërgohen çdo 3 muaj dhe nëpërmjet 

analizave të herë pas hershme sigurohet informacion për arritjen e objektivave dhe dëmeve të 

mundshme. 

Në përdorimin e emalit zyrtar kanë akses të gjithë punonjësit, por komunikimi zyrtar mes 

punonjësve të bashkisë realizohet me komunikim verbal e shkresor, gjithashtu kryhet edhe 

nëpërmjet sistemit elektronik përmes postës elektronike personale.  
 

5-Monitorimi. 

Monitorimi i sistemit të menaxhimit financiar dhe të kontrollit në përgjithësi, realizohet 

nëpërmjet organizimit të grupeve të punës ose komisionet përkatëse si për marjen në dorëzim 

të punimeve të kontraktuara, në rastet e indetifikimit të detyrimeve për tatim taksat lokale etj. 

Një formë e monitorimit, është deklarata e vetëvlerësimit të sisteme të kontrollit të brendshëm. 

Një nga drejtimet e monitorimit ka të bëjë me aktivitetin e Auditimit të Brendshëm. Auditi i 

brendshëm në periudhën objekt auditimi ka dhënë vlerësime për sistemin e kontrollit të 

brendshëm vetëm në auditimet në institucionet e varësisë dhe jo për Drejtoritë e Aparatit të 

Bashkisë, duke u shprehur në të njëjtin format dhe pa u thelluar analitikisht për të gjitha 

subjektet e audituara. 
 

Sa më sipër arrihet në konkluzion se: 

Nga sa trajtuam, menaxhimi financiar dhe sistemi i kontrollit brendshëm në Bashkinë Dropull 

nuk ka funksionuar si duhet, duke evidentuar këto mangësi, si: 

a-Nuk është hartuar një strategji e plotë për menaxhimin e riskut, në kundërshtim me 

nenin 21, pika 2 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”, ku citohet se; “Titullari i njësisë publike miraton një strategji risku, e cila 

përditësohet çdo tre vjet ose sa herë që ka ndryshime thelbësore të mjedisit të riskut”.  

d. Bashkia Dropull nuk disponon një program trajnimi për punonjësit, në mënyrë që të 

gjithë punonjësit të kualifikohen më mirë në fushat ku ato operojnë, si dhe të njihen më mirë 

me mënyrën e funksionimit të komponentëve të MFK. 
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Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore: Neni 8 pika 

8/b “Përgjegjshmëria menaxheriale e titullarit”, neni 21 pika 2 “Menaxhimi i riskut”, neni 22 

pika 1 “Veprimtaritë e kontrollit” të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin” dhe Manualin për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, Kap. II, 

pika 2.2.2, shkronja a) “Strategjia e Menaxhimi i Riskut”Udhëzimin nr.16, datë 20.07,2016, 

“Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit si dhe 

koordinatorit të riskut në njësitë publike”. 

Titulli gjetjes: Mbi implementimin dhe zbatimin e Menaxhimit Financiar dhe të Kontrollit të 

Brendshëm 

Situata: 

Nga auditimi i zbatimit të dispozitave ligjore për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin e brendshëm u konstatua se:  

a-Nuk është hartuar strategji e plotë për menaxhimin e riskut, pasi i mungojnë plan-

veprimet konkrete për marrjen e masave për eliminimin e risqeve të përcaktuara në 

rregjistrin e riskut, duke mos pasqyruar mënyrën apo rrugëzgjidhjen e situatës në 

rastin e ndodhjes apo konstatimit të dukurisë. 

b. Bashkia Dropull nuk disponon një program trajnimi për punonjësit, në mënyrë që 

të gjithë punonjësit të kualifikohen më mirë në fushat ku ato operojnë, si dhe të 

njihen më mirë me mënyrën e funksionimit të komponentëve të MFK.  

Kriteri: 

Neni 8 pika 8/b “Përgjegjshmëria menaxheriale e titullarit”, neni 21 pika 2 

“Menaxhimi i riskut”, neni 22 pika 1 “Veprimtaritë e kontrollit” të ligjit nr. 10296, 

datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe Manualin për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, Kap. II, pika 2.2.2, shkronja a) “Strategjia e 

Menaxhimi i Riskut”; Udhëzimin nr.16, datë 20.07,2016, “Për përgjegjësitë dhe 

detyrat e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit si dhe koordinatorit të 

riskut në njësitë publike”;  

Ndikimi: 

Nga Bashkia Dropull nuk janë zbatuar rigorozisht disa elementë të dy komponentëve 

të MFK  

Shkaku 

Gjatë periudhës nën auditim Bashkia Dropull nuk ka treguar vëmendjen e duhur për 

plotësimin e strategjise së riskut si dhe trajnimit të punonjesve.  
 

Rëndësia: I mesëm 
 

Për këtë rekomandojmë: 
1.1. Kryetari i Bashkisë Dropull, të marrë masa për njohjen nga stafi të ligjit për MFK dhe 

manualit përkatës të tij, për hartimin dhe miratimin e një strategjie të plotë të risqeve, me qëllim 

menaxhimin e riskut, ku të bëhet identifikimi, analiza dhe kontrolli i risqeve që mund të kenë 

impakt në arritjen e objektivave të institucionit.  

1.2. Drejtoria e Burimeve Njerëzore të marri masa për hartimin e një programi vjetor të 

trajnimeve për ngritjen profesionale të stafit si dhe vendosjen e një sistemi komunikimi që të 

ofrojë informacionin e duhur për të gjithë punonjësit, menaxherët e lartë dhe titullarin e njësisë. 

2.1.2 Organizimi i Njësisë së Auditit të Brendshëm. Vlerësim mbi veprimtarinë e Njësisë 

së Auditit të Brendshëm. 
 

Organizimi dhe funksionimi i strukturës së sektorit të Auditit të brendshëm; 

Auditimi i Brendshëm ne Bashkinë  Dropull, krahas vlerësimit të veprimtarisë që kryen në 

Bashkinë Dropull, kryen dhe shërbim auditimi  në Bashkinë Libohovë me akt marrëveshjen të 
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lidhur midis titullarëve të njësisë Bashkia Dropull dhe Libohovë, me nr. 328/1 prot, të ofertuesit 

dhe nr. 319 prot, të përfituesit, datë 15.03.2016, miratuar nga Ministri i Financave me shkresën 

nr. 4152/1 prot, datë  01.04.2016, rikonfirmuar me shkresën e Ministrit te Financave dhe 

Ekonomisë nr. 8447 prot, datë  12.05.2021, si dhe në Bashkinë Finiq me akt marrëveshjen të 

lidhur midis titullarëve të njësisë Bashkia Dropull dhe Finiq, me nr. 1333 prot, të ofertuesit dhe 

nr. 2465 prot, të përfituesit, datë 04.10.2016, miratuar nga Ministri i Financave me shkresën 

nr. 13475/1 prot, datë  31.10.2016, rikonfirmuar me shkresën e Ministrit te Financave dhe 

Ekonomisë nr.17390/1 prot, datë  05.11.2021, kjo në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 114/2015 

“Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, neni 10, shkronja “c”, si dhe nenit 64,  

shkronja “a” të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, pikat 3 dhe 6, te VKM nr. 

83, datë 3.2.2016, pika 6 shkronja “a”, “Për miratimin e Kritereve të Krijimit të Njësive të  

Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik”.  
 

Struktura e Auditimit të Brendshëm, në Bashkinë Dropull, e cila jep shërbim dhe në Bashkinë 

Libohove dhe Finiq,në mbështetje te Akt marrëveshjeve, ka filluar funksionimin e saj nga 

muaji Prill 2016, me emërtesën “Njësia e Auditimit të Brendshëm”, e cila, për vitin 2021 

funksionon në nivel drejtorie (sipas vendimit te Këshillit te Bashkisë nr. 62, datë 24.11.2020, 

vendim i konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Gjirokastër me shkresën nr.1159/1 date 

10.12.2020). 
 

Përbërja profesionale dhe kualifikimi i punonjësve të njësisë së auditimit të brendshëm. 

Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion dhe që ndodhet pranë zyrës se burimeve 

njerëzore në Bashkinë Dropull, konstatohet se stafi i NJAB për vitin 2021, është organizuar me 

5 punonjës, në nivel drejtorie me strukturë 1 drejtues njësie, 1 përgjegjës sektori dhe 3 auditues. 

Në fakt kjo njësi gjatë vitit 2021, kishte në përbërjen e saj 3 punonjës, përkatësisht 1 drejtues, 

1 përgjegjës sektori dhe 1 specialiste auditimi, ku profili arsimor i gjithë stafit të kësaj njësie 

auditimi, rezulton që të jenë i diplomuar në fushën e ekonomisë, ku i gjithë stafi është i 

certifikuar, me përvojë pune në fushën e auditimit, drejtuesi dhe përgjegjësia e sektorit me mbi 

10 vjet dhe përvojë profesionale në fushën ku janë diplomuar, duke filluar nga 25-35 vjet, 1 

auditues i certifikuar është me përvojë pune në auditim për 3 vite, me përvojë pune 12 

vjet.Struktura e kësaj njësie auditimi, ne formë tabelore për periudhën e audituar për vitin 2021, 

paraqitet si me poshtë: 
Tabela nr.1:  Punonjësit e Drejtorisë së AB-së. 

Nr Periudha Funksioni Arsimimi 
Vjetërsi 
ne pune 

Vjetërsi në 
auditim/vite 

Çertifikimi 
Trajnime 
te 
vijueshme 

  Për vitin 2021             

1 S. K Drejtori i njësisë Ekonomist 36 29 Ne vitin 2005 Po 

2 M.M Përgjegjës sektori Ekonomiste 30 25 Ne vitin 2005 Po 

3 A.P Auditues Financier 12 3 Ne vitin 2019 Po 

Burimi: Drejtoria e Auditit të Brendshëm. 
 

Dokumentacioni baze mbi te cilën ushtron aktivitetin Drejtoria e Auditimit te Brendshëm. 

Grupi i auditimit shqyrtoi evidencat dhe korrespodencën e kryerjes dhe raportimit te 

veprimtarisë audituese, planifikimin strategjik dhe atë vjetor, raportimin vjetor dhe periodik, 

ku konstaton se dokumentacioni baze mbi te cilën ushtron veprimtarinë NjAB, është si me 

poshtë: 
 

Kjo veprimtari është vlerësuar nga Drejtoria e Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm,  në 

zbatim të programit për vlerësimin e jashtëm të cilësisë, me nr. 19733/1 prot, datë 10.11.2021, 

me objektiv: 

- Monitorimi dhe vlerësimi i veprimtarisë së Drejtorisë së Auditimit të Brendshëm, 

përputhshmëria, me përcaktimet në Manualin e Auditimit të Brendshëm, standardet 

ndërkombëtare të Pranuara, dhe; 
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- Vlerësimi i efektivitetit dhe efiçencës së këshillave dhe rekomandimeve të adresuara për 

subjektet e audituara. 

Nga vlerësimi i kryer nga grupi i Auditimit te Drejtorisë së Harmonizimit të Auditimit të 

Brendshëm, me standardet ndërkombëtare të Auditimit të Brendshëm të pranuara, bazuar në 

vlerësimin e kritereve kryesore ISSPA ( ISSPA 1100, ISSPA 1200, ISSPA 2000, ISSPA 2200, 

ISSPA 2300) dhe dytësore të grup standardeve të konsideruara shumë të rëndësishme, kur të 

gjitha standardet kryesore janë vlerësuar me ngjyrë të gjelbër- është dhënë opinioni i 

përgjithshëm se: 

“Veprimtaria e Drejtorisë së Auditimit të Brendshëm është në përputhje të plotë, me kuadrin 

rregullator dhe standardet ndërkombëtare për praktikat profesionale të auditimit të brendshëm, 

dhe për përmirësimin e disa prej fushave janë lënë rekomandimet”. 

1. Drejtoria e Auditimit të Brendshëm të përcaktojë vlerat e indikatorëve të matjes së 

performancës tek formularët (Aneks 1 – 4) si pjesë e Programit të Sigurimit të Cilësisë dhe 

Përmirësimit, me qëllim, vlerësimin e performancës të çdo mision auditimi bazuar në pikët 

respektive dhe plotësimin e raportit të rezultateve të sigurimit të cilësisë.  

2. Listat verifikuese (anekseve 1 dhe 1/1) pjesë të Programit të Sigurimit të Cilësisë dhe 

Përmirësimit,të plotësohen me përshkrimet përkatëse mbi komentet për materialin e dorëzuar 

për vlerësim. 

3. Raporti i auditimit të jetë konciz dhe të përmbajë vetëm përshkrimet në përputhje me 

përcaktimet e MAB-së, duke lënë jashtë detajet e parëndësishme që mund të ndikojnë dhe në 

besueshmërinë e raportit. 

4.Rekomandimet e adresuara strukturës së audituar të përcjellin një mesazh të qartë tek 

titullarët e subjekteve, që moszbatimi i tyre sjell efekte negative në realizimin e objektivave të 

vendosura nga menaxhimi. 
 

Në zbatim të rekomandimeve të lëna, nga ana e Njësisë së Auditimit të Brendshëm Bashkia 

Dropull, që kryen dhe shërbim auditimi në Bashkinë Libohovë dhe Finiq, ka hartuar planin e 

veprimit për zbatimin e rekomandimeve të lëna në Raportin Përfundimtar të vlerësimit të 

jashtëm të cilësisë, me shkresën nr. 201/1 datë 21.02.2022. 

Në lidhje me rekomandimet e lëna, nga ana e kësaj njësie janë pranuar të gjitha rekomandimet, 

ku rekomandimi i parë dhe i dytë, kanë gjetur zbatim të menjëhershëm, ndërsa rekomandimet 

e tjera që ishin me karakter zbatim në vazhdimësi, po gjejnë zbatim të plotë në vazhdimësi. 
 

Nga vlerësimi i kryer  mbi evidencat dhe korrespodencën e kryerjes dhe raportimit te 

veprimtarisë  audituese, planifikimin strategjik dhe atë vjetor, raportimin vjetor dhe periodik, 

konstaton se dokumentacioni baze mbi te cilën ushtron veprimtarinë NjAB, është si me poshtë: 
 

1.Karta e Auditimit te Brendshëm ne Njësisë se Auditimit Bashkia Dropull , miratuar me  

Vendimin  nr. 4 datë 18.10.2017,  protokolluar me nr. 1356 prot,  datë 18.10.2017, dërguar 

Drejtorisë se Harmonizimit te Auditimit te Brendshëm, me shkresën nr. 1367 prot, datë 

20.10.2017, është përmirësuar me Vendimin nr.1 date 13.10.2020, protokolluar me nr. 1916 

datë 13.10.2020, dërguar Drejtorisë se Harmonizimit te Auditimit te Brendshëm, me shkresën 

nr 1916/1 prot datë 13.10.2020.  
 

2. Plani strategjik si dhe plani vjetor, për vitin 2021, janë hartuar sipas kërkesave të nenit 

18/2, të ligjit organik mbi auditimin dhe të seksionit 3, kreu II të MABP, si dhe te nenit 14, te 

ligjit nr. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm ne sektorin publik”, në 

Manualin e Auditimit të Brendshëm ( kap. III ), pika 3.5 “Rishikimi i planeve strategjike dhe 

vjetore të auditimit të brendshëm”, të cilat janë miratuar me shkresën nr.1915 prot, datë 

13.10.2020, si dhe i janë dërguar strukturës përgjegjëse Drejtorisë së Harmonizimit të 

Auditimit të Brendshëm në Ministrinë e Financave, me shkresën nr. 1916 prot, datë 13.10.2020, 

i cili është rishikuar dhe miratuar me shkresën nr. 1867 prot, datë 19.10.2021, si dhe i janë 
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dërguar strukturës përgjegjëse Drejtorisë së Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm në 

Ministrinë e Financave, me shkresën nr. 1868 prot, datë 19.10.2021. 

Planet vjetore të auditimit si një dokument bazë i veprimtarisë audituese, parashtron kritere e 

procedura të cilat janë parashikuar në dispozita ligjore, si; fushat prioritare, frekuencën e 

auditimeve, përmirësimet e kapaciteteve audituese, zhvillimin e burimeve njerëzore, bilancin 

e burimeve dhe nevojave për auditim, koston e auditimit, etj. 

Në planet vjetore të auditimit janë përfshire për auditim sistemet me risk të mesëm dhe të lartë, 

ku drejtimet kryesore të auditimit kanë qenë:  

-Vlerësimi mbi funksionimin e sistemit në lidhje me zbatimin e rekomandimeve që janë lënë në 

auditimet e mëparshme, si nga audituesit e brendshëm po kështu dhe nga auditimet e realizuara 

nga audituesit e jashtëm ( KLSH). 

- Vlerësimi i funksionimit të sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm në 

përputhje me legjislacionin, për arritjen e objektivave dhe përmirësimin e performancës së 

njësisë qeverisjes vendore. 

-Vlerësimi i veprimtarisë së entitetit mbi menaxhimin efektiv te financave të Institucionit, 

menaxhimin e fondeve të prokuruar, menaxhimi i taksave dhe tarifave vendore, menaxhimi i 

aseteve toka, pyje, kullota, menaxhimi i shërbimeve publike, si dhe menaxhimi i burimeve 

njerëzore si aset me peshë me potenciale në impaktit që jep në implementimin e veprimtarisë 

së Njësisë. 

-Vlerësimi i situatës mbi detyrimet e prapambetura. 

-Vlerësimi mbi krijimin dhe funksionimin e shoqërive “Ujësjellës kanalizime “sha, duke 

vlerësuar hartimin dhe menaxhimin e programit ekonomiko financiar, menaxhimin e të 

ardhurave të krijuara nga shitja e ujit apo dhe shërbimeve te ndryshme që kryhen ndaj klientit 

apo dhe nga subvencionet, funksionimi i sistemit kontabël dhe pasqyrat financiare, menaxhimi 

i fondeve të prokuruar, etj. 

-Vlerësim i rregullshmërisë ligjore baze dhe mbështetëse si dhe rregullorja qe drejton 

veprimtarinë e subjektit. 
 

Nga Drejtoria e Auditimit të Brendshëm, referuar kërkesave të nenit 14, pika ‘ç” të ligjit nr. 

114/2015, datë 22.10.2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”, është hartuar 

Raporti Vjetor i veprimtarisë, së bashku me pasqyrat përkatëse dhe pyetësorin e 

vetëvlerësimit për auditimin e brendshëm, miratuar nga Titullari dhe dërguar tek Drejtoria e 

Harmonizimit te Auditimit te Brendshëm ne Ministrinë e Financave,me shkresën nr. 273 prot, 

datë 14.02.2022.  
 

Veprimtaria e AB për periudhën 2021, i është përmbajtur planit vjetor dhe strategjik të saj, në 

përputhje me standardet procedurat dhe etapat e auditimit të përcaktuara në Manualin e AB 

dhe Udhëzimin në fuqi, në fushën e AB, e cila paraqitet si me poshtë: 
 

I. Është realizuar angazhim “Auditimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”,ne Bashkinë 

Dropull, ne zbatim te planit vjetor 2021, miratuar nga Kryetari i Bashkisë me nr. 1915 prot, 

datë 13.10.2020, dhe programit te angazhimit me nr. 1700/3 prot, datë 28.09.2021, ku është 

audituar “Vlerësimi i sistemit mbi detyrimet e prapambetura”, për periudhë auditimi  deri me 

30.09.2021. 

Qëllimi i kryerjes se këtij auditimi ishte Vlerësimi paraprak i lindjes së detyrimeve financiare 

të prapambetura, klasifikimi i tyre sipas standardeve të kontabilitetit publik dhe kohës së 

krijimit të detyrimeve për çdo kategori, monitorimi i shlyerjes, si dhe përgatitjen e planit të 

masave për parandalimin e krijimit të këtyre detyrimeve në të ardhmen. 

Nga vlerësimi i kryer nga grupi i auditimit të brendshëm të Bashkisë Dropull, është konstatuar 

se: 
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- Në Bashkinë Dropull, gjendja e detyrimeve të prapambetura me datën 31.12.2020, është në 

vlerën “0” leke, kjo e pasqyruar në llogarinë 467  “Kreditore të ndryshëm”, si dhe ne pasqyrat 

financiare te vitit 2020. 

- Me datën 30.09.2021, kjo evidencë pasqyronte si detyrime të prapambetura vlerën 211.627 

leke, vlera e mbetur pa likuiduar për objektin "Ujësjellësi nga burimi Manxifas dhe 

rikonstruksioni i ujësjellësit të fshatit Selo, Krioner, Llovinë dhe Sotire", për të cilin fondi është 

akorduar nga buxheti i shtetit.  

Por likuidimi i tij është bërë gjatë afatit të  auditimit me U.SH.645, datë 08.11.2021 për vlerën 

211.627 lekë. Si rrjedhim, deri në momentin e auditimit të detyrimeve të prapambetura në këtë 

bashki, vlera e tyre është “0” lekë. 

Si konkluzion, Bashkia Dropull i ka dhënë rëndësinë e duhur likuidimit të detyrimeve të 

prapambetura, gjë, që tregon për një planifikim real të të ardhurave dhe shpenzimeve që ndikon 

në arritjen e objektivave të përcaktuara për ushtrimin e veprimtarisë së saj.   
 

II. Është realizuar angazhim “Auditimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë”, në zbatim të 

Udhëzimit të MFE (Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm 

Financiar Publik) nr.42, date 27.10.2020 "Mbi ndjekjen e zbatimit te rekomandimeve të dhëna 

nga auditimi i brendshëm në sektorin publik", planifikimit vjetor për vitin 2021, miratuar nga 

Kryetari i Bashkisë me nr. 1915 prot, datë 13.10.2020, është konstatuar së: 

Qëllimi i këtij auditimi është që,të vlerësojë dhe evidentojë masat e marra nga subjekti 

përkatës mbi hartimin dhe miratimin e planit të veprimit për pranimin dhe zbatimin e 

rekomandimeve të dhëna, si dhe të vlerësojë dokumentacionin që shoqëron dhe vërteton 

zbatimin e rekomandimit, me qëllim që të përcaktohet qartë nëse gjetjet e auditimit janë 

adresuar në mënyrën e duhur dhe rekomandimet e dhëna në raportet e auditimit janë zbatuar 

sipas afateve dhe kritereve të kërkuara. 

1. Nga auditimi i pranimit, vlerësimit dhe zbatimit të rekomandimeve në Bashkinë 

Dropull, angazhim i realizuar sipas programit të auditimit me nr. 524/2 prot, datë 

24.03.2021, për auditimet e realizuara deri ne fund te vitit 2020, është konstatuar se: 

Pas përfundimit të “Auditimit të kombinuar” të realizuar  për veprimtarinë e periudhës  01.07. 

2019 – 31.08.2020, dërguar Raporti final me shkresën nr. 1566/6,  datë  03.12.2020, janë lënë 

gjithsej 19 rekomandime, nga të cilat janë pranuar 19 rekomandime, kjo e pasqyruar në planin 

e veprimit të hartuar dhe miratuar nga subjekti i audituar me shkresën nr. 2410, date 

31.12.2020.  

- Rekomandime të karakterit organizative, janë dhënë  dhe pranuar 15 rekomandime, nga 

të cilat janë  zbatuar 7 rekomandime, zbatuar pjesërisht ose në proces zbatimi 6 rekomandime 

si dhe të pa zbatuara 2 rekomandime. 

  - Rekomandime të karakterit për arkëtim, janë dhënë  dhe pranuar 2 rekomandime, nga të 

cilat janë zbatuar pjesërisht të 2  rekomandimet, pasi është bërë njoftimi tek subjektet debitore, 

por nuk është kryer akoma arkëtimi i tyre. 

- Rekomandime të karakterit të tjera, janë dhënë  dhe pranuar 2 rekomandime, nga të cilat 

janë në proces zbatimi 2  rekomandimet. 
 

2. Nga auditimi i pranimit,vlerësimit dhe zbatimit të rekomandimeve në Shoqërinë 

“Ujësjellës kanalizime”sha Dropull, angazhim i realizuar sipas programit të auditimit 

me nr. 03/3 prot, datë 24.03.2021, për auditimet e realizuara deri në fund të vitit 2020, 

është konstatuar se: 

Pas përfundimit të “Auditimit të përputhshmërisë” të realizuar  për veprimtarinë e periudhës  

01.09. 2019 – 31.05.2020, dërguar Raporti final me shkresën nr. 11/2,  datë  16.11.2020, janë 

lënë gjithsej 20 rekomandime, nga te cilat janë pranuar 20 rekomandime, kjo e pasqyruar në 
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planin e veprimit të hartuar dhe miratuar nga subjekti i audituar me shkresën nr. 14, datë 

30.12.2020.  

- Rekomandime te karakterit organizative, janë dhënë  dhe pranuar 20 rekomandime, nga 

te cilat janë zbatuar 10 rekomandime, zbatuar pjesërisht ose ne proces zbatimi 2 rekomandime, 

si dhe te pa zbatuara 8 rekomandime. 
 

2.1.3 Vlerësim mbi veprimtarinë e Njësisë së Auditit të Brendshëm 

Vlerësimi i procedurave dhe zbatimit të standardeve në kryerjen e auditimit të brendshëm.  

Nga ana e Njësisë se Auditimit te Brendshëm Bashkia Dropull, planifikimi i një angazhimi 

është realizuar duke respektuar kërkesat e Manualit te AB kapitulli IV, pika 4.1.1 “Planifikimi 

i një angazhimi”, ku nga ana e grupit të auditimit janë zhvilluar takime për njohjen paraprake 

të subjektit që do të auditohet me subjektin, veprime të cilat janë të dokumentuara me shkrim 

në procesin e mbledhjes së informacionit dhe përgatitjes së programit të angazhimit. 

Gjate kryerjes se angazhimit nga NJAB janë respektuar fazat e planifikimit, si Autorizimin për 

fillimin e auditimit, Njoftimin paraprak për fillimin e angazhimit, takimin fillestar, deklaratën 

e pavarësisë, vlerësimin e riskut, përcaktimin e drejtimeve te auditimit, duke e shoqëruar me 

testet përkatëse, përcaktimi i kostos se veprimit, masat për sigurimin e cilësisë, etj. 

Janë respektuar kërkesat e Manualit te Auditimit te Brendshëm, kapitulli IV, pika 4.1.6 

“Përgatitja e programit te angazhimit...”, ku për te arritur objektivat e angazhimit, janë trajtuar 

si fusha prioritare duke planifikuar, auditimin mbi zbatimin e rekomandimeve te lëna nga 

auditimi i brendshëm, vlerësimi i sistemit mbi funksionimin e kontrollit te brendshëm, 

vlerësimi i sistemit mbi prokurimin të fondeve publike, vlerësimi i sistemit mbi planifikimin 

dhe realizimin e te ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, menaxhimi i burimeve njerëzore, 

administrimi i buxhetit, deklaratave financiare, etj., pra rezulton se janë zbatuar drejt  kriteret, 

lidhur me fushat prioritare për auditimin e subjekteve, pasi ato kanë përmbledhur orientimet 

kryesore të veprimtarisë në përputhje me risqet e subjekteve. 

Vlerësojmë se në mbështetje me Manualin e AB të miratuar me Urdhrin MF nr.100, datë 

25.10.2016 (seksioni VI, kreu III, pika 1), përgjithësisht programet kanë përmbledhur 

orientimet kryesore të veprimit në përputhje me risqet dhe problematikat e subjekteve dhe 

përmbajnë në mënyrë të qartë emërtimin e subjektit, llojin e auditimit, periudhën dhe afatin e 

misionit, drejtimet dhe grupin e punës. 

Vlerësimi i procedurave të parashikuara për raportimin dhe komunikimin e  auditimit si: 

hartimi i projekt-raportit të angazhimit, takimet me palën e audituar, hartimi i raportit final, 

trajtimi i observacioneve, përgatitja e memorandumit. 

Nga NjAB të Bashkisë janë respektuar kërkesat e manualit të AB, lidhur me procedurat e 

hartimit të dokumenteve të auditimit, siç përcakton manuali i auditimit, pra janë respektuar 

hapat e një misioni angazhimi që nga procesi i planifikimit (përgatitja) e misionit të angazhimit, 

puna në terren, pasqyrimi i punës audituese (dokumentimi) i saj. 

Për rastet e parregullsive dhe shkeljeve të konstatuara nga Auditi gjatë ekzaminimit të 

praktikave dhe dokumentacionit kontabël e administrativ, janë mbajtur dokumentacioni i 

nevojshëm me personat përgjegjës për fiksimin e shkeljeve të ligjshmërisë dhe të disiplinës 

financiare. 

Kjo strukturë  ka plotësuar konform kërkesave të Manualit të Auditimit të Brendshëm, edhe 

pyetësorin mbi veprimtarinë e saj, duke dhënë opinionin mbi vlerësimin e sistemeve të 

kontrollit të brendshëm në subjektet që ajo auditon, kjo sipas nivelit të riskut, veprim i 

reflektuar tek formati 7 kap. II te MAB. 

Në dosjet e auditimit ndodhen konfirmimet e raporteve të bëra nga subjektet e audituara, në 

zbatim të rekomandimeve të dhëna nga njësia e auditimit, veprime,  të  cilat përputhen me 

kërkesat e ligjit nr. 114/2015, datë 22.10.2015  “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” 

dhe të kapitullit VI “Evidentimi dhe dokumentimi i punës audituese” të  Manualit të Auditimit 
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të Brendshëm , miratuar me Urdhër të Ministrit të Financave me nr. 100, datë 25.10.2016, e 

konkretisht: 

- Autorizimi për caktimin e grupit të punës për të kryer angazhimin e auditimit. 

- Njoftimi paraprak për fillimin e angazhimit të auditimit. 

- Takimi fillestar për fillimin e misionit të auditimit. 

- Programi i angazhimit të auditimit. 

- Dokumentet që lidhen me kryerjen e angazhimit të auditimit. 

- Testet dhe shënimet e mbajtura nga audituesi. 

- Takimi i ballafaqimit përfundimtar të misionit të auditimit. 

- Projekt Raporti i auditimit. 

- Raporti Përfundimtar i auditimit. 

- Memo ( përmbledhja e shkurtër përfundimtare) e cila i është paraqitur titullarit te 

Institucionit. 

- Monitorimi i brendshëm te aktivitetit te auditimit te brendshëm nga çdo auditues. 

- Kontrolli i vlerësimit te cilësisë për monitorimin e brendshëm për  çdo auditim. 
 

Vlerësimi i procedurave për rishikimin e brendshëm të cilësisë së punës audituese. 

Nga dosjet objekt auditimi për periudhën audituese, grupi i punës konstatoi se, proçedurat e 

rishikimit të brendshëm të cilësisë së punës audituese janë ndjekur vazhdimisht, siç është 

parashikuar në kërkesat e manualit të AB (Kap. IV, Pika 4.8.3). 
 

Vlerësimi i dokumentimit të punës audituese.  

Nga njësia e AB të bashkisë, është plotësuar inventari i sugjeruar i dosjes koherente te 

auditimit, si dhe dosjet e përhershme për të gjitha subjektet që auditohet nga kjo njësi, ku janë 

plotësuar me dokumentacionin përkatës, kjo sipas kërkesave te Manualit te Auditimit te 

Brendshëm, kapit. VI “Evidentimi dhe dokumentimi i punës audituese”, formati 1 “Inventari i 

sugjeruar i dosjes koherente te auditimit” si dhe pikës 6.3 “Dosja e përhershme”. 

Nga ekzaminimi i dokumentacionit, u vu re se të gjithë dosjet e evaduar janë arkivuar në 

përputhje me kërkesat e ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003, “Për Arkivat” dhe në zbatim të tij 

“Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor te Republikës së 

Shqipërisë”. Dosjet e auditimit vlerësohen të plotësuara sipas kërkesave të manualit, dhe të 

gatshme për arkivim. 

Mbi rezultatet e auditimit për vitin 2021, të dhënat janë dhe në pasqyrat shoqëruese 

bashkëlidhur materialit. 
 

 

 

III. 2.2.1.Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit për vitin 2021.  

2.2.1. Programimi i PBA 2021-2023 dhe programimi i buxhetit vjetor 2021; 

2.2.2 Çelja e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet sipas Akteve Normative. Kontrolli i 

realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fondeve të çelura;  

2.2.3. Auditim mbi saktësinë e realizimit të treguesve buxhetor dhe pasqyrimi në raportet e 

monitorimit. 

2.2.4. Vlerësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të pa likuiduara, vendimet gjyqësore, 

vendimet e shpronësimeve; 

2.2.5. Celja dhe ekzekutimi i fondeve të përfituara përmes FZHR, saktësia e raportimit 

buxhetor të tyre. 

2.2.6. Niveli i realizimit të të ardhurave dhe mënyra e përdorimit të tyre. Vlerësimi i mbledhjes 

së të ardhurave në përputhje me dispozitat ligjore dhe borxhit tatimor. 

Dokumentacioni që u shqyrtua për auditimin e kësaj pike të programit të auditimit është si 

vijon: 

- PBA 2021-2023; 

- Projekt-buxhetin e miratuar për vitin 2021; 
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- Vendimet e KB “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Dropull” për vitin 2021; 

- Vendime të tjera të KB, në lidhje me ndryshimet buxhetore; 

- Situacioni i shpenzimeve për vitin 2021 i rakorduar me Degën e Thesarit Gjirokastër; 

- Situacioni i të ardhurave për vitin 2021 i rakorduar me Degën e Thesarit Gjirokastër; 

- Raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit; 

- Raportimet në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë lidhur me detyrimet e prapambetura 

të Bashkisë Dropull; 

- Informacion shkresor i përgatitur nga subjekti bazuar në kërkesat e hartuara nga grupi i 

auditimit. 

 

2.1 Programimi i PBA-së 2021-2023  

Për hartimin e PBA-së 2021-2023 nga Bashkia Dropull janë ndjekur dhe zbatuar hapat e më 

poshtëm: 

- VKB nr. 2 datë 10.01.2020 “Ngritjen e Grupit të Menaxhimit Strategjik dhe caktimin e 

Drejtuesve të Ekipeve të Menaxhimit të Programeve në Bashkinë Dropull, në kuadër të 

përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023”; 

- Shkresa nr. 93, datë 15.01.2021, “Dërgohen për zbatim buxheti i vitit 2020, kalendari i 

hartimit dhe monitorimit të PBA-së 2021-2023 dhe Vendimi për GMS”, drejtorive në 

Bashkinë Dropull; 

- Shkresë nr. 1407/1 prot., datë 03.08.2020 “Mbi përgatitjen e projekt-dokumentit 

përfundimtar të PBA-së 2021-2023 dhe atij të vitit 2020”; 

- VKB nr. 18, datë 30.03.2020, “Miratimin e Tavaneve Përgatitore të Programit Buxhetor 

Afatmesëm 2021-2023”, bashkëlidhur relacioni shpjegues; 

- VKB nr. 36, datë 28.07.2020, “Miratimin e Tavaneve Përgatitore të Programit Buxhetor 

Afatmesëm 2021-2023”; 

- Shkresa nr. 1688/1 prot., datë 16.09.2020, “Dërgohet projekt-dokumenti përfundimtar 

2021-2023”, dërguar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë; 

- VKB nr. 75, datë 20.12.2019, “Miratimin e kalendarit të PBA 2021-2023, buxhetit vjetor 

dhe monitorimit të tij për vitin 2020”; 

- Shkresë nr. 1257/1 prot., datë 07.01.2021, konfirmimi “Mbi verifikimin e ligjshmërisë së 

akteve të depozituara te Prefekti i Qarkut”, VKB nr. 69, datë 22.12.2020, “Për miratimin 

e PBA 2021-2023 dhe buxhetit të Bashkisë Dropull për vitin 2021” dhe VKB nr. 70, datë 

22.12.2020, “Për miratimin e kalendarit të PBA-së 2022-2024, buxhetit vjetor dhe 

monitorimit të tij për vitin 2021”. 

 

2.2 Çelja e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet sipas akteve normative. Kontrolli i 

realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fondeve të çelura 

Për vitin 2021 në Bashkinë Dropull buxheti është hartuar kryesisht mbi bazën e 20 programeve, 

përkatësisht: Aparati, Këshilltarët, Arsimi bazë, Sekretarët, Shëndetësia, Ujësjellës-

Kanalizime, Rrugët Rurale, Pyjore, etj. 

Buxheti i vitit 2021, është miratuar me VKB nr. 69, datë 22.12.2020, me shkresën nr. 1257/1, 

datë 07.01.2021, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut. 

Nga auditimi u konstatua se, buxheti i viteve 2021-2023 është miratuar sipas procedurave dhe 

kërkesave të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 "Për menaxhimin dhe zbatimin e sistemit buxhetor 

në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar, ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, "Për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin", ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore" i 

ndryshuar.  
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Tabela nr. 1: Planifikimi i të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 2021 
Planifikimi i të ardhurave 2021 Planifikimi i shpenzimeve 202 

Burimi i të ardhurave 
Vlera në 000/ 

lekë 
Emërtimi i zërave 

Vlera në 000/ 
lekë 

Të ardhura të planifikuara për vitin  2021 73,489 Art. 600 Paga 82,357 
Te ardhurat e veta të trashëguara nga viti i mëparshëm e të 
planifikuara për shpenzim për vitin 2021 

12,000 
Art.601 Sigurime shoqërore dhe shend. 13,656 

Total të ardhurat e veta 85,489 Art.602 Shpenzime operative 50,468 
Të ardhura të trashëguara nga granti i pakushtëzuar. 28,164 Art.604 Transferime korrente te brendshme 50 
Të ardhura të trashëguara nga granti i kushtëzuar 
(transferua specifike 600, 601, 602 etj.). 

0 
606 Transferime te buxhetit familjar dhe individë 2,000 

Grant i ri i çelur për llogari të vitit 2021 81,507 Art.230-231 Investime 72,464 
Transfertë specifike e çelur për llogari të vitit 2021 34,577 Fondi Rezervë + Kontigjencës (609) 8,742 
Total të ardhura nga transfertat e buxhetit të shtetit 144,248   
Totali i të Ardhura 229,737 Totali i shpenzimeve 229,737 

Burimi: Bashkia Dropull 
 

 

 

Gjatë vitit 2022 buxheti i Bashkisë Dropull ka pësuar disa ndryshime si vijon: 

- VKB nr. 10, datë 25.02.2021 “Për miratimin e shtesave dhe transferimeve buxhetore”, 

bashkëlidhur dhe relacioni shpjegues; 

- VKB nr. 31, datë 29.06.2021, “Për miratimin e transferimeve buxhetore” , bashkëlidhur dhe 

relacioni shpjegues; 

- VKB nr. 64, datë 25.11.2021, “Për miratimin e një transferimi buxhetor për ndërhyrje 

emergjente për mirëmbajtje të segmentit rrugor, krioner, sistemim të përrenjve dhe urave në 

Likomil, Selo, Llongo dhe Koshovicë”; 

- VKM pa numër, datë 02.12.2021, “Për miratimin e transferimit buxhetor dhe dhënie ndihme 

financiare familjes E.N”, bashkëlidhur dhe relacioni shpjegues datë 01.12.2021. 
 

 

Tabela nr. 2: Planifikimi i të ardhurave dhe shpenzimeve me ndryshimet e buxhetit 2021 
Planifikimi i të ardhurave për vitin 2021 Planifikimi i shpenzimeve për vitin 2021 

Burimi i të ardhurave Buxheti 
fillestar,  
miratuar  
me VKB  

Buxheti 
shtesë, 
miratuar 
me VKB  

Vlera   në 
000/lekë 

Emërtimi i zërave Buxheti 
fillestar, 
miratuar 
me VKB  

Buxheti 
shtesë 
miratuar 
me VKB  

Vlerat e 
buxhetit 
fillestar + 
buxheti 
shtesë  (në 
000/lekë)  

1 2 1+2 
 

3 4 3+4 

Të ardhura të planifikuara për vitin 
2021 

73,489 0 73,489 Art. 600 Paga 82,357 0 82,357 

Të ardhurat e veta të trashëguara nga 
viti  i mëparshëm dhe te planifikuara 
për shpenzim  për vitin 2021 

12,000 9,239.45 21,239.45 Art.601 Sigurime shoqërore 
dhe shëndetësore 

13,656 0 13,656 

Total të ardhurat e veta 85,489 9,239.45 94,728.45 Art.602 Shpenzime operative 50,468 2,149.2 52,617.2 

Të ardhura të trashëguara nga granti i 
pakushtëzuar 

28,164 -2,981.76 25,182.24 Art.604 Transferime korrente 
të brendshme 

50 3,298 3,348 

Të ardhura të trashëguara nga 
transferta specifike 

   
Art. 606 Transferime te 
buxhetit familjar dhe individë 

2,000 1,000 3,000 

Transferta e pa kushtëzuar e çelur për 
llogari të vitit 2021 

81,507 10,000 91,507 Art. 230-231 Investime 72,464 12,755.36 85,219.36 

Transferta specifike e çelur për llogari 
të vitit 2021 

34,577 0 34,577 Fondi Rezervë + Kontigjencës 
(609) 

8,742 -2,944.9 5,797.1 

Total të ardhurat nga transfertat e 
buxhetit te shtetit 

144,248 7,018.24 151,266.24 
    

Të ardhura për projekte IPA  37,023.87 37,023.87 Projekte IPA  37,023.87 37,023.87 

TOTALI TE ARDHURAVE 229,737 53,281.56 283,018.56 TOTALI SHPENZIMEVE 229,737 53,281.56 283,018.56 

Burimi: Bashkia Dropull  

Miratimi i buxheteve vjetore për vitin  2021 është bërë brenda afateve që janë të përcaktuara 

në ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, neni 32 -Përgatitja dhe miratimi i buxheteve vendore. 
 

Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve për vitin 2021 

Për vitin 2021 planifikimi i buxhetit për zërin shpenzime është në vlerën 283,019 mijë lekë, 

ndërsa realizimi në vlerën 202,415 mijë lekë, ose në masën 72%. Artikulli që ka vlerën më të 
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ulët të realizimit është artikulli 609 “Fondi rezervë” i cili është planifikuar 5,797 mijë lekë dhe 

projektet IPA  të planifikuara në vlerën 37,024 mijë lekë dhe nuk janë realizuar, artikulli 604 

“Transferta korrente të brendshme” i cili është planifikuar në vlerën 3,348 mijë lekë dhe është 

realizuar në vlerën 1,054 mijëlekë, ose në  masën 31%, 602 “Shpenzime operative”, i 

planifikuar në vlerën 52,617 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 42,302 mijë lekë, ose në 

masën 80% dhe artikulli 231 “Investime” i cili është planifikuar në vlerën 72,931 mijë lekë dhe 

është realizuar në vlerën 53,488 mijëlekë, ose në masën 73%. 
 

Tabela nr. 3: Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve për vitin 2021 

 Buxheti përfundimtar Plan-Fakt Bashkia Dropull, për vitin 2021, në mijë lekë 
N
r
. 

Përshkrimi i shpenzimeve 
Plani 
2021 

Fakti 
2021 

Realizi
mi në % 

Vlera e mbuluar 
nga të ardhurat 

e veta 

Vlera e mbuluar 
nga FZHR dhe 

granti 

 Bashkia pa njësitë vartëse      
1 Artikulli - 600 Paga 82,062 77,191 94% 17,784 59,407 
2 Artikulli – 601 Sig. shoqërore  dhe shëndetësore 13,656 12,904 94% 3,889 9,015 
3 Artikulli - 602 Shpenzime operative 52,617 42,302 80% 33,317 8,985 
4 Artikulli - 604 Transferta korrente të brendshme 3,348 1,054 31% 1,054  
5 Artikulli - 606 Transfe tek buxhet familjare (Ndihma ek. dhe PAK) 3,295 3,236 108% 3,236  
6 Artikulli 609 Fondi rezervë 5,797 - 0%   
7 Artikulli - 230 Projekte 12,288 12,240 100%  12,240 
8 Artikulli - 231 Investime 72,931 53,488 73% 16,339 37,149 
9 Projekte IPA 37,024 - 0%   
 TOTAL viti 2021 283,019 202,415 72% 75,620 126,795 

Burimi: Bashkia Dropull 
 

2.3 Saktësia e realizimit të treguesve buxhetor dhe pasqyrimi në raportet e monitorimit 
Nga Drejtoria e Financës është rakorduar çdo muaj me Degën e Thesarit Gjirokastër, si për 

shpenzimet e kryera ashtu edhe për të ardhurat, duke mbajtur akt rakordimet përkatëse, janë 

ruajtur kufijtë e miratuar të shpenzimeve në total dhe për çdo artikull e nën artikull sipas 

klasifikimit ekonomik. Në të gjithë periudhën e audituar janë respektuar të gjitha procedurat 

ligjore për çeljen e fondeve me Degën e Thesarit, duke pasqyruar rregullisht dhe periodikisht 

ndryshimet në buxhetin fillestar për vitin respektiv të realizuar me VKB, ose të diktuara nga 

grandet e deleguara nga pushteti qendror. Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në 

dispozicion mbi plan buxhetin dhe detajimin në nivel titulli, kapitulli, artikulli, nën artikulli u 

konstatua se në të gjitha rastet është respektuar disiplina buxhetore.  

Në zbatim të detyrimeve ligjore për monitorimin e zbatimit të buxhetit, ligjit nr. 139/2015 “Për 

vetëqeverisjen vendore”, nenit 44 ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, 

neni 48 dhe Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 22, datë 30.07.2018 “Mbi 

procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”  janë 

përgatitur rregullisht raportet periodike të monitorimit të zbatimit të buxhetit si vijon: 

 Raporti i monitorimit për 4-mujorin e vitit 2021 dërguar në MFE me shkresën nr. 914 Prot., 

datë 02.06.2021; 

 Raporti i monitorimit për 8-mujorin e vitit 2021 dërguar në MFE me shkresën nr. 1685 

Prot, datë 27.09.2021; 

 Raporti i monitorimit për 12-mujorin e vitit 2021 dërguar në MFE me shkresën nr. 388 

Prot, datë 28.02.2022. 
 

2.4 Vlerësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të pa likuiduaravendimet gjyqësore, 

vendimet e shpronësimeve 

Për vitin 2021, vlera e detyrimeve të prapambetura për zërat mallra dhe shërbime dhe investime 

raportuar në MFE me shkresë nr. 327, datë 18.02.2022, në të cilën janë përjashtuar këto fatura 

pasi janë me financim nga ministritë e linjës (të papërfshira në formatin e raportimit të MFE-

së). Ndërsa rakordimi në Degën e Thesarit me Urdhër Regjistrimet nr. 2 dhe 3 në datë 16 dhe 

22.12.2021 është 2,998,286 lekë, të cilat paraqiten në mënyrë të detajuar në tabelën në vijim.  
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Tabela nr. 4: Faturat e pa likuiduara në datën 31.12.2021 

Nr Emërtimi i i Objektit të Prokurimit 

Emërtimi i 

Subjektit 

Kreditor 

Data e lidhjes së 

kontratës 

Numri dhe 

data e 

faturës 

 

Shtesat 

gjatë vitit 

2021 

Vlera e 

detyrimit 

me 

31.12.2021 

1 Furizimi me ujë nga pus shpimet e ujësjellësit rajonal Dropull 

dhe rrjeti shpërndarës i fshatrave Goranxi dhe Dervician 

B.  shpk  

 

Kontrata nr. 

1502 

datë14.08.2020 

40/2021 dt 

16.10.2021 

2,725,840 2,725,840 

 

2 Supervizion punimesh “Rikonstruksion i rrjetit të brendshëm të 

ujësjellësit të Dervicianit, Sofratik dhe Terihat 

G.E shpk  

 

Kontrata nr 953 

datë 14.08.2021 

37/2021 dt  

20.10.2021 

272,446 272,446 

 
Totali i detyrimit 

   
2,998,286 2,998,286 

Burimi: Bashkia Dropull 

Nga auditimit konstatohet se, detyrimet e krijuara dhe të regjistruara në vitin 2021 janë nga 

mos likuidimi i dy faturave të muajit Tetor 2021 në vlerë totale 2,998,286 lekë, përkatësisht nga 

furizimi me ujë nga pus shpimet e ujësjellësit rajonal Dropull dhe rrjeti shpërndarës i fshatrave 

Goranxi dhe Dervician dhe supervizion punimesh “Rikonstruksion i rrjetit të brendshëm të 

ujësjellësit të Dervicianit, Sofratik dhe Terihat. Bashkia Dropull nuk ka detyrime për vendime 

gjyqësore. Këto veprime janë në kundërshtime me Udhëzim i MFE nr. 2, datë 06.02.2012 

“Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, pika 101 “Në miratimin e fondeve sipas 

programeve dhe zërave të shpenzimeve, më parë do të mbulohen detyrimet e papaguara nga viti 

i mëparshëm dhe pastaj fondet për të financuar veprimtarinë e vitit në vazhdim”. 

 

Vështirësia financiare e Bashkisë Dropull 

Në UMFE nr.26, datë 27.0932019 “Procedura për menaxhimin e vështirësive financiare për 

njësitë e vetëqeverisjes vendore”, trajtohet shkalla e vështirësisë financiare dhe menaxhimi i 

këtyre vështirësive. 

Gjithashtu në ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, datë 27.04.2017, kreu 

XI vështirësitë financiare dhe masat për zgjidhjen e tyre, neni 55 Probleme Financiare, pika 1. 

Për Bashkinë Dropull, totali i shpenzimeve të miratuara nga të ardhurat e veta me VKB për 

vitin 2021 ka vlerën 229,737,000 lekë, ndërsa stoku i detyrimeve të prapambetura më 

31.12.2021, ka vlerën 2,998,286 lekë. Raporti i këtyre treguesve, pra raporti i stokut të 

detyrimeve të prapambetura me shpenzimeve totale të miratuara, ka vlerën 1%, shifër që e 

klasifikon Bashkinë Dropull në njësi të qeverisjes vendore pa probleme financiare dhe nuk 

përbën vështirësi financiare për institucionin. 

 
 

Titulli gjetjes: Risqet buxhetore nga niveli i faturave të pa likuiduara të Bashkisë Dropull 

Situata 

                  Detyrimet e krijuara dhe të regjistruara në vitin 2021 janë nga mos likuidimi i dy 

faturave të muajit tetor 2021 në vlerë totale 2,998,286 lekë, përkatësisht nga 

furnizimi me ujë nga pus shpimet e ujësjellësit rajonal Dropull dhe rrjeti shpërndarës 

i fshatrave Goranxi dhe Dervician dhe supervizion punimesh “Rikonstruksion i 

rrjetit të brendshëm të ujësjellësit të Dervicianit, Sofratik dhe Terihat. 

Kriteri: 

Udhëzimi i MFE nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të 

buxhetit”, pika 101 “Në miratimin e fondeve sipas programeve dhe zërave të 

shpenzimeve, më parë do të mbulohen detyrimet e papaguara nga viti i mëparshëm 

dhe pastaj fondet për të financuar veprimtarinë e vitit në vazhdim”. 

Impakti: 

Mos shlyerja në kohë të detyrimeve ndaj të tretëve krijon risk për pagesa penalitetesh 

të panevojshme. 

Shkaku: 

Punë e pamjaftueshme nga drejtuesit e programeve dhe veçanërisht sektori i buxhetit 
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Rëndësia: I mesëm 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Bashkia Dropull të ndërpresë praktikën e krijimit të detyrimeve të reja si dhe të marrë masa për 

likuidimin e detyrimeve të prapambetura për dy faturat e vitit 2021 në vlerë 2,998,286 lekë. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1. znj. Th.P, Drejtore e Drejtorisë së Buxhetit, Financës dhe e Mbrojtjes Sociale. 
 

       (Sa më sipër është trajtuar më gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 3 datë 30.09.2022). 

 

2.2.2. Niveli i realizimit të të ardhurave dhe mënyra e përdorimit të tyre. Vlerësimi i 

mbledhjes së të ardhurave në përputhje me dispozitat ligjore dhe borxhi tatimor 
 

Dokumentacioni që u analizua për të vlerësuar administrimin dhe mbledhjen e taksave dhe 

tarifave vendore është: 

- Vendimet e Këshillit Bashkiak Dropull për miratimin e paketave fiskale të viteve 2020; 

- Pasqyrat financiare në lidhje me arkëtimet, kontabilizimin dhe pasqyrimin e të ardhurave 

nga subjektet dhe familjarët, lidhur me taksat dhe tarifat vendore; 

- Dokumentacioni i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar dhe 

Drejtorisë së të Ardhurave, në lidhje me mënyrën e mbajtjes së regjistrave dhe 

dokumentacionit të tatim-paguesve; 

- Kontrata, akt marrëveshje, procesverbale dhe relacione në lidhje me të ardhurat; 

- Regjistrat dhe mbajtja e debitorëve për bizneset dhe familjarët, për taksat dhe tarifat 

vendore; 

- Analiza dhe pasqyra financiare të planifikimit të të ardhurave për vitet 2021; 

- Realizimi faktik i të ardhurave, monitorimi dhe analiza mbi performancën e realizimit të të 

ardhurave të planifikuara; 

- Dokumentacion tjetër i vënë në dispozicion nga Drejtoria e Buxhetit, Financës dhe e 

Mbrojtjes Sociale dhe Drejtoria e të Ardhurave. 
 

Parashikimi dhe realizimi i taksave dhe tarifave vendore sipas llojeve për vitin 2021 

Për vitin 2021 paketa e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Dropull është miratuar me 

VKB nr.61, datë 24/11/2020 “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore të Bashkisë Dropull 

për vitin 2021”, konfirmuar në Prefekturë me nr. 1159/1Prot., datë 10.12.2020. 
 

Tabela nr.5: Parashikimi dhe realizimi i të ardhurave në Bashkinë Dropull, për vitet 2021 
                                                                                                                   000/lekë 

Nr Lloji i Taksës 
Viti 2021 

Plan Fakt % 
I Të ardhura nga Tatimet 500 159 32% 
1 Tatimi Thjesht mbi Fitimin 500 159 32% 
II Të ardhura nga Taksat 29,043 32,673 112% 
2 Taksa mbi B. Vogël    
3 Taksa e Pasurisë, ndërtesë 9,000 8,775 98% 
4 Taksa mbi tokën Bujqësore 7,800 7,736 99% 
5 Takse mbi rregj e Automjete 3,400 3,884 114% 
6 Taksa mbi të ardhurat personale  2,211  
7 Taksa e rentes minerare 120 2 2% 
8 Taksa e ndik të infrastrukturë 5,000 6,485 130% 
9 Taksë vendore truall 2,500 2,400 96% 

10 Taksë hoteli 123 121 98% 
11 Taksë për hapësira publike 100 - 0% 
12 Taksë reklame 1,000 1,059 106% 
III Të ardhura nga Tarifat 14,324 13,815 96% 
13 Tarifë Pastrimi 8,450 8,746 104% 
14 Tarifë për shërbime  nga zjarrfikset 150 212 141% 
15 Tarife vendore për leje shfrytëzim karburantesh 1,000 933 93% 
16 Tarifë leje transport. 50 232 464% 
17 Taksë Parkimi 50 167 334% 
18 Tarifë për sherbimet administrative 1,684 1,687 100% 
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19 Tarifë urbanistike 1,240 569 46% 
20 Tarifë rregjistrimi për biznesin e ri 50 79 158% 
21 Tarifë ndriçimi rrugor 1,000 793 79% 
22 Tarife vendore për zënie hapesire publike 100 - 0% 
23 Tarifë vendore për varreza 500 397 79% 
24 Të ardhura të tjera 50 - 0% 
IV Të ardhura të tjera 29,622 22,108 75% 
25 Qira nga asetet në pronësi të bashkisë 110 73 66% 
26 Shitje e mallrave (dru zjarri) 5,950 4,588 77% 
27 Qira kullote 7,500 4,043 54% 
28 Tarifë për shërbimin e ujitjes dhe kullimit 2,500 1,493 60% 
29 Gjoba 100 469 469% 
30 Dhurata, sponsori 11,932 10,607 89% 
31 Të ardhura të tjera 30 77 257% 
32 Shitja e aseteve 1,500 758 51% 

 GJITHSEJ  ( I+II+II+IV) 73,489 68,755 94% 

Burimi: Bashkia Dropull 
 

Referuar të dhënave të paraqitura në tabelën më sipër për periudhën nën auditim realizimi i të 

ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore në Bashkinë Dropull për vitin 2021 janë realizuar në 

masën 94%, nga 73,489 mijë lekë të planifikuara janë realizuar 68,755 mijë lekë. 

Nga analizimi i mëtejshëm i tabelës së mësipërme mund të themi se për vitin 2021, 11 zëra 

janë realizuar në masën ose mbi 100%, 8 zëra janë realizuar në masën ose mbi 70%, 5 zëra janë 

realizuar në masën mbi 50% dhe 6 zëra janë realizuar nën masën 50%.  
 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet 

Në taksën e ndikimit në infrastrukturë përfshihet edhe taksa e ndikimit në infrastrukturë për 

legalizimet në bazë të përcaktimeve të VKM-së nr. 860, datë 10.12.2014 “ Për përcaktimin e 

mënyrës sëmbledhjes dhe administrimittë të ardhurave përndërtimet pa leje dhe vleravetë 

zbatueshme për legalizim” dhe ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave 

vendore”, i ndryshuar.  

Në Bashkinë Dropull struktura që administron dokumentacionin dhe përllogarit vlerën e taksës 

së ndikimit në infrastrukturë për subjektet që pajisen me çertifikatën e pronësisë është Drejtoria 

e Shërbimit Urban dhe e Shërbimeve Publike.  

Bazuar në shkresat që ASHK dërgon në Bashkinë Dropull, për vitin 2021 janë legalizuar 

gjithsej 23 objekte për të cilat DSHUSHP ka llogaritur detyrimin për taksën e ndikimit në 

infrastrukturë në shumën 1,091,986 lekë. Të gjithë qytetarët kanë paguar detyrimin për taksën 

e ndikimit në infrastrukturë për legalizimet e bëra.  

Administrimi i taksave dhe tarifave vendore 

Administrimi i taksave dhe tarifave vendore për subjektet fizik/juridik dhe abonentët familjarë 

ku përfshihen regjistrat, pagesat e kryera, detyrimet e pa likuiduara etj, në Bashkinë Dropull 

kryhet në programin Excel. Drejtoria e të Ardhurave gjithashtu kryen edhe regjistrim manual 

të të dhënave (regjistra fizik) të çdo informacioni lidhur me subjektet apo familjet objekt i 

taksave dhe tarifave vendore.  Bizneset që ushtrojnë aktivitet në Bashkinë Dropull paraqiten si 

më poshtë: 
 

Tabela nr.5: Bizneset që ushtrojnë aktivitet në Bashkinë Dropull 2021 
Lloji Biznesit Gjendja në 

fillim të vitit 

Regjistrime të reja Mbyllur 

Aktiviteti 

Gjendja në 

fund të vitit 

Biznesi Vogël 131 14 3 142 

Biznesi Madh 79 2 1 80 

Gjithsej 210 16 4 222 

Burimi: Bashkia Dropull 
 

Sikurse mund të vërehet edhe në tabelën më sipër, gjatë viteve 2021 në Bashkinë Dropull kemi 

një rritje të numrit të bizneseve të reja që janë rregjistruar, përkatësisht janë rregjistruar 16 

biznese të reja dhe janë mbyllur 4 biznese ekzistuese.  
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Menaxhimi i borxhit 

Nga auditimi i dokumentacionit të Drejtorisë së të ardhurave u konstatua se subjektet janë 

njoftuar periodikisht për detyrimet e taksave dhe tarifave vendore për çdo vit, si dhe janë 

rinjoftuar në rastet e vonesave në pagesat e detyrimeve vendore. Gjendja e debitorëve për 

subjektet fizik/juridik paraqitet në tabelën nr.4 ndërsa për familjet debitore në tabëlën nr.5. 
 

                                                Tabela nr.6: Bizneset Debitore  

Bashkia Dropull 2021 

Nr. Debitorëve  Shuma 

NJA Dropull i Sipërm 12 786,708 

NJA Dropull i Poshtëm 7 518,919 

Totali 19 1,305,627 
Burimi: Bashkia Dropull, përpunoi grupi i auditimit 
 

Taksat dhe tarifat familjare 

Në Bashkinë Dropull familjarët ngarkohen me detyrime vendore për taksën e tokës, taksën e 

ndërtesës, taksën e truallit, tarifat e pastrimit dhe të ndriçimit. Për mbledhjen e këtyre të 

ardhurave kanë si agjent tatimor kanë lidhur marrëveshje me Postën Shqiptare Sh.A. Në tabelat 

në vijim paraqiten në mënyrë të përmbledhur detyrimet e familjeve sipas taksave dhe tarifave. 
 

Tabela nr.7: Familjet Debitore                                                                                                               Në lekë 

Nr Bashkia/Fshatra 

Detyrimi për taksat e tarifat 
Tokë Ndërtesa Truall Pastrim Ndriçim SH/V 

Nr. 
Famil Vlera 

Nr. 
Famil Vlera 

Nr. 
Famil Vlera 

Nr. 
Famil Vlera 

Nr. 
Famil Vlera 

Nr. 
Famil 

Vlera 

1 NJA Dropull i Poshtëm 426 228,3600 355 748,90 351 25,885 337 956,100 345 162,600 345 81,300 
2 NJA Dropull i Sipërm 468 963,655 449 773,367 419 26,416 368 836,100 405 162,600 408 81,900 
3 NJA Pogon 312 996,806 349 849,693 344 30,287   345 243,000 344 121,400 
 Total Bashkia 1206 4,244,061 1153 2,371,963 1,114 82,588 705 1,792,200 1095 568,200 1097 284,600 

Burimi: Bashkia Dropull, përpunoi grupi i auditimit 
 

                            Tabela nr.8: Bizneset dhe familjet debitore në Bashkinë Dropull 

Lloji numri vlera 
Familje 1,406 9,343,612 

Biznes i vogël 11 164,311 

Biznes i Madh 8 1,141,316 

Totali 1,425 10,649,239 

Burimi: Bashkia Dropull, përpunoi grupi i auditimit 

Konkluzion: Vlera totale e debisë (borxhit tatimor) në Bashkinë Dropull paraqitet për vitin 

2021: Detyrimet nga taksat dhe tarifat familjare në shumën 3,80,235 lekë; 

Detyrimet nga taksat dhe tarifat e bizneseve në shumën 754,894 lekë; 

Në fund të vitit 2021 gjendja e debitorëve për subjektet fizik/juridik dhe familjet është 

4,564,129 lekë.  

Me shtesat dhe pakësimet e debitorë gjatë vitit 2021, vlera progresive është 10,649,239 lekë 

për familjet dhe bizneset, vlerë kjo që sjell të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë 

Dropull. 
 

Masat e marra nga Drejtoria e të Ardhurave për arkëtimin e detyrimeve 

Drejtoria e të Ardhurave në Bashkinë Dropull është përgjegjëse për të mbledhur detyrimet e 

papaguara në përputhje me përcaktimet ligjore në fuqi. Në zbatim të ligjit nr. 9920, datë 

19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar neni 89,90,91,93 

dhe Udhëzimit nr. 24, datë 02.09.2008, hapat që duhet të ndërmerren me qëllim mbledhjen e 

detyrimeve të papaguara vijnë duke u përshkallëzuar si: 

1. Njoftimi dhe kërkesa për të paguar; 

2. Urdhri i bllokimit të llogarive bankare të tatimpaguesit; 

3. Masa e sigurimit të detyrimit tatimor; 

4. Sekuestrimi i pasurisë. 
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Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion nga Drejtoria e të Ardhurave (DA) lidhur me 

zbatimin e hapave që janë ndjekur për të mbledhur detyrimet rezulton se, DA ka njoftuar të 

gjithë bizneset debitorë për kalimin e afatit të pagesave të detyrimit për taksat dhe tarifat 

vendore.  

Pas dërgimit të njoftimeve, për subjektet që kanë vazhduar të rezultojnë debitorë për detyrimet, 

Bashkia Dropull pasi i ka rinjoftuar subjektet për pagesën e taksave dhe tarifave vendore nuk 

ka ndërmarrë hapa të mëtejshëm ligjor për të bërë të mundur arkëtimin e detyrimeve nga 

bizneset debitore. 
 

 

 

Subjektet që ushtrojnë aktivitet në fushën e hidrokarbureve 

Në territorin e Bashkisë Dropull për periudhën objekt auditimi kanë ushtruar aktivitet në fushën 

e tregtimit të lëndëve djegëse me pakicë 7 subjekte.  

Grupi i auditimit auditoi dokumentacionin lidhur me pajisjen e subjekteve me autorizim për 

ushtrimin e aktivitetit në zbatim të legjislacionit në fuqi2 dhe pagesën e detyrimeve për taksat 

dhe tarifat vendore.  
 

Tabela nr.9: Përmbledhje mbi subjektet hidrokarbure, pajisja me autorizimin përkatës dhe pagesat e taksave 

dhe tarifave vendore 
Nr.  Subjekti Nipt Adresa Autorizime Detyrimet 

vjetore 2021 
1 B.P Shpk K………N Kakavi 27.10.2020-27.10.2022  
2 K Shpk K………H Vrisera 17.10.2020-31.12.2021  
3 A.C L……….P Dervician 11.12.2019-11.12.2024  
4 A.T Shpk J………...V Sofratike 07.09.2020-07.09.2023  
5 K.M Shpk K………..J Goricë 02.09.2020-02.09.2025  
6 A.S.A Shpk K……….R Haskovë 06.05.2020-06.05.2021 dhe 06.05.2021-06.05.2022  
7 B.M Shpk L……….A Sofratike 27.04.2020-27.04.2023  
     0 

Burimi: Bashkia Dropull, përpunoi grupi i auditimit 
 

Referuar të dhënave të paraqitura në tabelën më sipër bazuar në shqyrtimin e dosjeve përkatëse 

të subjekteve, rezulton se nuk ka subjekte që tregtojnë lëndë djegëse me pakicë me detyrime 

ndaj Bashkisë Dropull, konform me ligjin nr.8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, 

transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar me ligjin 

nr. 71/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjinnr. 8450, datë 24.2.1999, “Për 

përpunimin,transportimin dhe tregtimin e naftës,gazit dhe nënprodukteve të tyre”, tëndryshuar,  neni 4 

“ Ushtrimi i veprimtarive në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës, gazit e 

nënprodukteve të tyre bëhet vetëm nga persona juridikë, pasi të jenë pajisur paraprakisht me 

lejet dhe autorizimet përkatëse, sipas përcaktimeve të këtij ligji. Në mungesë të këtyre lejeve 

dhe autorizimeve, veprimtaria e kryer quhet e paligjshme”. Neni 20-Autorizimet pika 2. 

“Autorizimet për personat juridikë, që ushtrojnë veprimtaritë e parashikuara në pikat "ç" dhe 

"d" të nenit 113, jepen nga organi i pushtetit vendor për një periudhë deri në 5 vjet me të drejtë 

përsëritjeje”. 
 

 

 

Asetet e dhëna me qira 

Dhënia e aseteve të bashkisë me qira bëhet bazuar në kuadrin ligjor si më poshtë: 

- Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, nenet 826-840; 

                                                           
2Ligji nr.8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve 

të tyre”, i ndryshuar me ligjin nr. 71/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjinnr. 8450, datë 24.2.1999, “për 

përpunimin,transportimin dhe tregtimin e naftës,gazit dhe nënprodukteve të tyre”, tëndryshuar,  neni 4, neni 20, pika 2. 
3Ligji nr.8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve 

të tyre”, i ndryshuar,neni 11 Personat juridikë, që i nënshtrohen këtij ligji, në përputhje me natyrën e veprimtarisë 

së ushtruar, klasifikohen si vijon: ç) stacionet e shitjes se karburanteve, që ushtrojnë veprimtarinë  e tregtimit të 

karburanteve për automjete; d) njësitë e shitjes së lëndëve djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për 

përdorim nga konsumatorët fundorë”. 
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- Ligjin nr. 139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore; 

- VKM nr. 54, datë 5.2.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së 

dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, e ndryshuar;  

- VKM nr. 391 datë 21.06.20006, ndryshuar me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për 

përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”. 

Dokumentacioni që u analizua për të vlerësuar pagesat e kontratave të qirave të aseteve është: 

- Regjistri i aseteve të dhëna me qira; 

- Kontratat e aseteve të dhëna me qira;  

- Dosjet përkatëse të subjekteve që kanë marrë asete me qira; 

- Dokumentacion tjetër i vënë në dispozicion lidhur me monitorimet e kontratave dhe 

likuidimet e pagesave të qirave. 

Bashkia Dropull në zbatim të përcaktimeve ligjore në fuqi4 për administrimin e aseteve në 

pronësi apo në përdorim, dhe krijimit të të ardhurave prej dhënies me qira të tyre ka lidhur 7 

kontrata për dhënien me qira të aseteve që ka në pronësi. Këto kontrata janë lidhur bazuar në 

legjislacionin përkatës në vijimësi me subjekte të ndryshëm fizik/ juridik që kanë shprehur 

interes, për afate kohore nga 5 vjet deri në 99 vjet. Kontratat janë lidhur me operatorët e 

telefonive celulare, për shfrytëzimin e sipërfaqeve pyjore dhe kullosore, për aktivitet bujqësor 

etj. Në mënyrë të përmbledhur kontratat paraqiten në tabelën në vijim: 
 

 

Tabela nr. 10: Kontratat e lidhura nga Bashkia Dropull për dhënien me qira të tokës bujqësore 
Nr.  Emër, Mbiemër Nj. Administrative 

 
Sip.m2 ose 
ha 

Data e lidhjes 
së kontratës 

Afati i 
dhënies 
me 
qira(vjet) 

Vlera e 
Kontratës 

1 J.L Dropull i Sipërm 3.49 ha 22.04.2011 99 21.000 
2 F.LL Dropull i Sipërm 1.87 ha 08.07.2011 99 11.400 
3 P.K Dropull i Sipërm 0.73 ha 11.03.2013 35 4.453 
4 S.C Dropull i Sipërm 1.49 ha 13.03.2013 99 9.300 
5 TH.Q Pogon 1.65 ha 30.03.2017 99 14.893 
6 T,A Pogon 10m2 02.03.2019 9 100.000 
7 V.A Pogon 500m2 22.11.2017 5 425.000 

       Burimi: Bashkia Dropull, përpunoi grupi i auditimit 
 

 

Nga auditimi i dosjeve të këtyre kontratave rezulton se qiramarrësit kanë paguar rregullisht 

detyrimet për kontratën e qirasë. 
 

Mbi gjobat e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit 

Në zbatim të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga 

ndërtimet e kundërligjshme”, i ndryshuar, neni 3, kontrolli i territorit dhe zbatimi i ligjshmërisë 

dhe i standardeve teknike në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit kryhet nga: 

a) Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit i Njësisë Vendore përkatëse; 

b) Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. 

Pranë çdo njësie vendore ngrihet inspektorati i mbrojtjes së territorit, i cili, nëpërmjet 

kryeinspektorit e inspektorëve, brenda territorit administrativ të kësaj njësie, ushtron 

përgjegjësinë e kontrollit të territorit dhe zbatimit të ligjshmërisë së standardeve teknike e 

kushteve zhvillimore në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit dhe të atyre të 

parashikuara shprehimisht në ligje të tjera.5 Nga auditimi i organizimit strukturor të Bashkisë 

Dropull rezulton se struktura e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit nuk është ngritur deri në 

                                                           
4 Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, nenet 826-840, ligjin nr. 139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore, neni 

36, VKM nr. 54, datë 5.2.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, 

enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, e ndryshuar, VKM nr. 391 datë 21.06.20006, ndryshuar 

me VKMnr. 1064, datë 22.12.2010 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”. 

 
5Ligji nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, i 

ndryshuar,, neni 4. 
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fund të vitin 2021, por është ngritur me VKB nr. 75, datë 22.12.2021, “Për miratimin e ngritjes 

së IMT-së në Bashkinë Dropull dhe nivelin e pagave të punonjësve të inspektoratit, për vitin 

2022”.  
 

Zbatimi i akt marrëveshjeve 

Në zbatim të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e  

Shqipërisë” i ndryshuar, neni 77, DTTV Bashkia Dropull ka lidhur marrëveshje për pagesën 

me këste të detyrimeve të prapambetura me disa subjekte debitore për të cilat janë paguar sipas 

afateve të akt marrëveshjeve, që sqarohen më të detajuara në tabelën mëposhtë.  
 

Tabela nr.11: Akt marrëveshjet e lidhura për vitin 

Nr. Akt-marrëveshja Subjekti 
Detyrimi 
total në 

lekë 

Pagesa 
deri në 

20% 

Detyrimi në 
marrëveshje 

Shuma e 
paguar 
në lekë 

Shuma e 
mbetur 
në lekë 

1 Nr.875 Prot. datë 28.5.2021 “A.S.A.”shpk 200,000 40,000 16,667 lekë/muaj 200,000 0 
2 Nr.965 Prot. datë 09.06.2021 “B.P.M”shpk 400,000 80,000 50,000 lekë/3mujor 200,000 0 

Totali 600.000   400.000 0 

Burimi: Bashkia Dropull 
 

Përmbledhje 
Referuar analizës së bërë më sipër për të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore por dhe aspekte 

të tjera të menaxhimit efektiv të të ardhurave në Bashkinë Dropull në mënyrë të përmbledhur 

kemi problematikat si më poshtë: 

1. Detyrime nga familjet për pagesat e taksave dhe tarifave vendore në shumën 9,343,612 

lekë për 1,406 familje; 
2. Detyrime të subjekteve fizikë/juridikë deri më 31.12.2021 (debitorët progresiv), për 19 

subjekte shuma 1,305,627 lekë; 
 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1. znj. L. Xh me detyrë drejtore e Drejtorisë së të Ardhurave; 

2. znj. A. F me detyrë Përgjegjëse Sektori në Drejtorinë e të Ardhurave. 

 

Titulli gjetjes: Mbi nivelin e borxhit tatimor në Bashkinë Dropull dhe masat e marra për uljen 

e tij. 

Situata: 

                 Nga auditimi i dokumentacionit dhe informacionit të vënë në dispozicion për të 

ardhurat rezulton se detyrimet nga taksat dhe tarifat familjare në Bashkinë Dropull 

janë në shumën 9,343,612 lekë për 1,406 familje dhe nga taksat dhe tarifat e 

bizneseve në shumën 1,305,627 lekë për 19 biznese; 

Kriteri: 

Ligji Nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e  

Shqipërisë” i ndryshuar, nenet 89,90,91,93. 

Impakti: 

Mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Dropull.  

Shkaku: 

Mos zbatimi efektiv i kërkesave ligjore për arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe 

tarifat vendore nga debitorët. 
 

Rëndësia: I lartë 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Tatim Taksave Vendore të marrë masat e duhura administrative e ligjore 

për arkëtimin e vlerës 10,649,239 lekë nga taksapaguesit privat dhe familjarë, si dhe 

të nxjerrë urdhrat përkatës për bllokimin e llogarive bankare, masat e sigurimit të 

detyrimit tatimor, etj., për taksapaguesit debitorë. 
 

(Sa më sipër është trajtuar më gjerësisht në Akt Konstatimin nr. 4 datë 30.09.2022). 
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III. 2.3.Vlerësimi i Raportimit Financiar, për të parashikuar opinion mbi pasqyrat 

financiare për vitin 2021.  

3.3.1. Plotësia dhe saktësia në pasqyrimin e përmbajtjes së ngjarjeve ekonomike;  

3.3. 2. Vlerësimi i arsyeshëm e i bazuar (në rastet kur vlerësimet janë të domosdoshme); 

3.3.3. Plotësia  e shënimeve në pasqyrat financiare për të dhënë një pamje të përgjithshme të 

pozicionit financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë; 

3.3.4.  Opinioni mbi pasqyrat financiare; 
 

Për këtë pikë të programit u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

1. Pasqyrat financiare të vitit 2021 të shoqëruar me formatet 1-9. 

2.Dokumente kontabël si: ditaret e bankës, magazinës, pagave, të veprimeve të ndryshme, 

debitorëve, kreditorëve, furnitorëve, etj, centralizatori, bilanci vërtetues. 

3. Dokumentacioni i kryerjes së inventareve të aktiveve 2021, libri i aktiveve. 

4. Urdhër-shpenzimet dhe dokumentacioni bashkëlidhur për vitin 2021. 

6. Akt-rakordimet me Degën e Thesarit Dropull në mbyllje të vitit buxhetor 2021. 

8. Të tjera dokumente mbështetëse (databaze të ndryshme ne programet “excel”si: për 

vendimet gjyqësore, për investimet, për ditaret, shpenzimet te ardhurat etj.). 
 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
 

 Baza ligjore për mbajtjen e kontabilitetit dhe hartimin e pasqyrave financiare është: 

Për vitin 2021 nga njësia shpenzuese “Aparati i Bashkisë Dropull” për  hartimin e pasqyrave 

financiare dhe përgatitjen e llogarive vjetore është mbështetur në ligjin nr. 25/2018 datë 

10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, të ndryshuar, Udhëzimin e MFE nr.8 

datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar meUdhëzimin e MFE nr.5 datë 

21.02.2022, VKM Nr.783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe të rregullave 

kontabël”. 
 

 Afatet dhe konfirmimi i pasqyrave financiare 

Pasqyrat financiare janë të firmosura nga NA dhe NZ si dhe janë të dërguara në Degën e 

Thesarit Gjirokastër për vitin ushtrimor 2021 me shkresë përcjellëse nr. 519 prot., 

datë24.03.2022. Në cilësinë e Nëpunësit Autorizues është Kryetari i Bashkisë Dropull dhe në 

cilësinë e Nëpunësit Zbatues është Drejtori i Financës. 
 

 Rakordimi i pasqyrave financiare me thesarin dhe bankat e nivelit të dytë si dhe me 

treguesit e realizimit të buxhetit.  
Për vitin 2021 nga verifikimi për çdo muaj i ditarit kontabël të bankës sipas natyrës për 

shpenzimet e klasës 6 dhe klasës 2 me akt rakordimin e thesarit mbi bazë ekstrakte banke 

(dokumenti i nxjerrjes së llogarisë nga thesari për çdo muaj) për shumat për çdo llogari dhe në 

total mujor e vjetor rezultoi se nuk ka diferenca. Për këtë janë përdorur ditari i bankës i mbajtur 

sipas natyrës për autorizimet buxhetore (çeljet) dhe përdorimi fondeve sipas llojit të 

shpenzimeve. 
 

 Mënyra e mbajtjes së kontabilitetit dhe dokumentacionit bazë e justifikues si dhe 

sigurimi i informacionit kontabël, përgatitjen e llogarive për vlerësimin e gjendjes pasurore, 

financiare dhe rezultatit. 
 

Për tu siguruar nëse, regjistrimet kontabël janë kryer në përputhshmëri ligjore dhe  me saktësi 

u kryen testime në regjistrimet në ditarët kontabël në lidhje me: 

 - mbështetjen në dokumente justifikuese, të verifikuara përsa i përket vlefshmërisë për t'u 

pranuar në kontabilitet (vlerësimi kontabël); 

-  mos ndryshueshmëria e regjistrimeve tashmë të kryera dhe e mbartësve të tyre;  
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- tërësinë e regjistrimeve në mënyrë kronologjike dhe sistematike deri në mbyllje të ushtrimit 

vjetor.  

Nëse informacioni kontabël mundëson, në të gjithë ciklin e tij, kontrollin rrjedhës dhe të 

mëvonshëm nëpërmjet: 

- shqyrtimit të vlefshmërisë së një regjistrimi fillestar duke e krahasuar me dokumentin bazë 

justifikues; 

- kontrollit të vlefshmërisë të një regjistrimi të kryer me anë të një dokumenti duke e krahasuar 

këtë dokument me dokumentet bazë justifikuese mbi të cilat është përgatitur; 

- verifikimit të pajtueshmërisë së shumave të nxjerra nga regjistrimet kronologjike me 

regjistrimet në llogari (barazimi i lëvizjeve të ditarëve me ato të librit të llogarive) dhe 

verifikimit të pajtueshmërive të tjera aritmetike. 

 Pohimet e testeve të kryera rreth mbajtjes së kontabilitetit të Aparatit Bashkisë  

Si rezultat i testeve të kryera pohojmë se: 

- Kontabiliteti është mbajtur i plotë për të gjitha veprimet kontabël të rezultuara nga kryerja e 

veprimeve ekonomike, mbi bazën e dokumentacionit bazë dhe justifikues.  

- Në këtë bashki, kontabiliteti është organizuar dhe mbahet në mënyrë informatike në program 

“Excel” 

- Në përgjithësi janë zbatuar drejt parimet e përgjithshme për përgatitjen e llogarive vjetore dhe 

mbajtjen e kontabilitetit, sipas përcaktimeve të dispozitave ligjore për kontabilitetin. 

- Azhurnimet e veprimeve ekonomike janë në mënyrë kronologjke dhe kontabilizimet e tyre 

janë kryer në ditaret e bankës, të arkës, magazinës, të pagave etj Janë mbajtur partitarët për 

llogaritë kreditore e debitore. Është mbajturlibri i madh apo libri centrilizator për evidentimin 

e veprimeve kontabël të kryera , duke kaluar nga ditarët në fletë-kontabilizimet apo kartelat 

kontabël deri në bilancin vërtetues rezultuar nga prerja e artikujve kontabël.Gjithashtu është 

mbajtur libri i veprimeve të ndryshme për evidentimin e sistemimeve të ndryshme në kartelat 

kontabël. Këto libra kontabël janë  bartës të informacionit të regjistruar në mënyrë kronologjike 

dhe sistematike të efekteve të veprimeve të kryera, të marra nga dokumentat vërtetuese.  

-  Në tërësi organizimi i mbajtjes së kontabilitetit ka mundësuar nxjerrjen e gjendjeve të 

llogarive sipas klasave, nisur nga dokumentet bazë justifikuese, të cilat janë të dhëna bazë të 

hyra në kontabilitet.  

- Plotësimi i dokumentave bazë e justifikues është bërë në mënyrë të plotë, pasi  pershkruajnë 

me vertetesi veprimin ose ngjarjen, permban te dhena per shkakun e veprimit, daten dhe vendin 

e kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato te vleres, personat qe kane urdheruar dhe 

ekzekutuar veprimin  me te dhenat te nevojshme qe i japin dokumentit forcen e nje prove ligjore 

ose administrative. Kështu: Dokumentat vërtetues si Urdhër-shpenzimi, fletë hyrje-daljet, 

mandat arketimet e pagesat, janë të hartuara  me të gjitha elementet që kërkon formati i 

miratuar. Këto dokumente shoqërohen nga dokumenta autorizues si me urdhrat apo vendimet 

e organeve drejtuese, kontratat, dokumentat kryesore të procedurave të prokurimit, akt-

marrëveshjet etj. Bashkëlidhur këtij dokumentacioni janë dokumentat vërtetues të shpenzimit 

si faturat, listpagesat, situacionet e shpenzimeve, procesverbalet, shkresat etj. 

- Informacioni kontabël është përgatitur mbi bazën e një kontabiliteti të quajtur të angazhimeve 

(ose në bazë të të drejtave të konstatuara), duke dhënë elementet e nevojshme për të vlerësuar 

gjendjen pasurore, gjendjen financiare dhe rezultatet e njësisë ekonomike. 
 

 Baza e dhënies së opinionit së Raportimit Financiar. Pohimet mbi saktësinë e paraqitjes 

së zërave të pasqyrave financiare.  
Për dhënien e opinionit mbi pasqyrat financiare, u analizuan treguesit e pasqyrave financaiare 

të Bashkisë për aktivitetin ekonomiko - financiar 01.01.2021 deri më datën 31.12.2021. 

Pasqyrat financiare janë përgatitur nga Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar.  
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Nga verifikimi  i gjendjes së llogarive të bilancit të vitit ushtrimor 2021  rezulton se, llogaritë 

e Aktivit dhe të Pasivit kuadrojnë me formatet anekse pjese e PF, si dhe llogaritë sintetike 

kuadrojnë me ato analitike; 

Nga verifikimi i akt-rakordimit vjetor të thesarit për treguesit e realizimit të buxhetit dhe 

krahasuar këto me veprimet kontabël ne llogarinë e 520 “Disponibilitete në Thesar” dhe në 

ditarin e bankës rezultojnë të jenë rakorduara, veprime të paraqitura në me formatin nr.3 

“Pasqyra e flukseve monetare(Cash FLOË)” 

 

Totali i Aktivit për vitin 2021 është në vlerën 1.211.157.091lekë dhe për vitin 2020 është 

886.874.412 lekë, i paraqitur në formatin 1 dhe i zbërthyer në llogari si më poshtë: 

Aktivi i Bilancit                                             Pasqyra e pozicionit financiar                                                                                                                                                                                       
Ne   / Leke  

Nr.  Referenca   Ushtrimi Ushtrimi 

Reshti e E M E R T I M I  I Paraardhes 
  Logarive   Mbyllur   
1 A A K T I V E T  1,211,157,091 886,874,412 
2   I.Aktivet Afat shkurtra 100,253,274 90,607,381 
3   1.Mjete monetare dhe ekujvalent  te tyre 68,022,216 57,515,632 
4 531 Mjrete monetare ne Arke     
5 512,56 Mjrete monetare ne Banke     
6 520 Disponibilitete ne Thesar 68,022,216 57,515,632 
7 50 Letra me vlere     
8 532 Vlera te tjera     
9 54 Akreditiva dhe paradhenie     

10 59 Provigjone zhvlersimi letra me vlere (-)     
11   2.Gjendje Inventari qarkullues 5,481,907 4,981,332 
12 31 Materiale     
13 32 Inventar I imet 5,481,907 4,981,332 
14 33 Prodhim nre proces     
15 34 Produkte     
16 35 Mallra     
17 36 Kafshe ne rritje e majmeri     
18 37 Gjendje te pa mbritura,ose prane te treteve     
19 38 Diferenca nga cmimet e magazinimit     
20 39 Provigjone  perzhvlersimin  e inventarit (-)     
21   3.Llogari te Arketushme 26,749,151 28,110,417 
22 411 Kliente e llogari te ngjashme     
23 423,429 Personeli, paradhenie, deficite, gjoba   0 
24 431 Tatim e  Taksa     
25 432 Tatime, mbledhur  per llogari pushtetit lokal      
26 433 Fatkeqsi natyrore qe mbulohen nga shteti     
27 435 Sigurime Shoqerore     
28 436 Sigurime Shendetsore     
29 437,438, Organizma te tjere shteterore     
30 44 Institucione te tjera publike     
31 465 Efekte per tu arketuar nga shitja e letrave me vlere     
32 468 Debitore te ndryshem 17,019,350 17,463,031 
33 4342 Operacione me shtetin(Te drejta) 9,729,801 10,647,386 
34 45 Mardhenie midis institucioneve apo njesive  ekonomike     
35 49 Shuma te parashikuara per xhvleresim(-)     
36   4.Te tjera aktive afatshkurtra 0 0 
37 409 Parapagime     
38 473 Llogari e pritjes te mardhenieve me thesarin     
39 477 Diferenca konvertimi aktive     
40 481 Shpenzime per t'u shperndare ne disa ushtrime     
41 486 Shpenzime te periudhave te ardhshme     
42   II.Aktivet Afat gjata 1,110,903,817 796,267,031 
43 20 1.Aktive Afatgjata jo materiale  16,758,999 4,518,999 
44 201 Prime te emisionit dhe Rimbursimit te huave     
45 202 Studime dhe kerkime   4,518,999 
46 203 Koncesione,Patenta,Licenca e te ngjashme     
47 21 2.Aktive Afatgjata materiale  1,094,143,818 791,748,032 
48 210 Toka, Troje, Terrene 198,582 198,582 
49 211 Pyje, Plantacione     
50 212 Ndertesa e Konstruksione 209,261,703 213,511,888 
51 213 Rruge, rrjete, vepra ujore 868,132,453 564,719,592 
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52 214 Iinstalime teknike, makineri e paisje 5,637,422 4,112,528 
53 215 Mjete Transporti 7,079,463 5,116,729 
54 216 Rezerva Shteterore     
55 217 Kafshe pune e prodhimi     
56 218 Inventar ekonomik 3,834,195 4,088,713 
57 24 Aktive  afatgjata te demtuara     
58 28 Caktime te Aktiveve Afatgjata     
59 25-26 3.Aktive Afatgjata Financiare 0 0 
60 25 Huadhenie e Nenhuadhenie     
61 26 Pjesmarrje ne kapitalin e vet 0 0 
62   4.Investime 0 0 
63 230 Per Aktive Afatgjata jo materiale      
64 231 Per Aktive Afatgjata materiale      

 
 

A. AKTIVE AFATSHKURTRA. 

Klasa 5 “Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre” në mbyllje të vitit 2020 është në vlerën 

57.515.632 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 është në vlerën 68.022.216 lekë, të cilat rakordojnë 

me rubrikën V “Teprica ne fillim   te vitit ushtrimor” dhe  rubrikën VI “ Teprica e Likuiditeteve  

ne fund te vitit ushtrimor” në Formatin nr.3 “Pasqyra e flukseve monetare (CASH-FLOW) 

sipas metodës direkte” . 
 

- Gjendja e llogarisë 520 “Disponibilitete në Thesar”sipas bilancit në mbyllje të vitit 2020 

është në vlerën 57.515.632  lekë dhe në mbyllje të vitit 2021është në vlerën 68,022,216 lekë, 

gjendje të cilat rakordojnë me realizimin në fakt të fondeve sipas akt-rakordimit me Degën e 

Thesarit, ku lëvizjet e  këtyre disponibiliteteve paraqiten në me formatin nr.3“Pasqyra e 

flukseve monetare(Cash FLOW)”. 

 

 

Në klasën 3 “Gjendja e inventarit qarkullues” të aktiveve qarkulluese paraqiten në mbyllje 

të vitit 2020 në vlerën 4,981,332 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 5,481,907 lekë, ku 

diferenca e tyre në rritje në vlerën prej 500,575 lekë rakordon me gjendjen e llogarisë 63 

“Ndryshimi i gjendjeve të inventarit” në formatin nr.2 “Pasqyra e performancës financiare”. 

Këto vlera në mënyrë analitike paraqiten në gjendjet e llogarive: 
 

- Gjendja e llogarisë 31 “Materiale” paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 0 lekë dhe në 

mbyllje të vitit ushtrimor 2021 në vlerën 0 lekë, pasi nuk ka gjendje në magazinë.  

 

- Gjendja e llogarisë 32 “Inventari i imët ” paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 

4,981,332 lekë dhe në mbyllje të vitit ushtrimor 2021 në vlerën 5,481,907 lekë me një diferencë 

në ritje në vlerën prej 500.575 lekë lekë, e cila përfaqëson rritje te inventarit te imët  per vitin 

2021.  
 

Klasa 4 “Llogari të arkëtueshme” paraqiten në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 28,110,417lekë 

dhe në mbyllje të bilancit të vitit 2021 në vlerën 26,749,151 lekë, ku kemi ulje duke e  krahasuar 

me vitin paraardhës, i cili ka ardhur si rezultat i uljes se debitorëve krahasuar me vitin 

paraardhës. 
 

- Gjendja e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm”, e cila përfaqëson shumën e të drejtave të 

arkëtueshme nga të tretët, në mbyllje të vitit 2020 është në vlerën 17,463,031 lekë dhe në 

mbyllje të vitit ushtrimor 2021 paraqitet në vlerën 17,019,350 lekë. Vlera e debitorëve ne vitin 

2021 në krahasim me vitin 2020 ka pësuar një ulje prej 443,681 lekë, e cila ka ardhur nga ulja 

e debitorëve të taksave dhe tarifave vendore. Analiza e gjendjes së llog.468 “Debitorë të 

ndryshëm”. Në vlerën e debitorëve peshën më të madhe e zënë detyrimet debitore të krijuara 

në vite  nga rekomandimet për shpërblim dëmi të lëna nga KLSH në vlerën 5,223,562 lekë dhe 

nga Auditi i Prefekturës në vlerën 1,146,550 lekë, për të cilat nuk janë ndjekur të gjitha hapat 

ligjore për arkëtimin e këtyre detyrimeve, duke kaluar afatet e kërkimit. Ndërsa detyrimet 

debitore nga taksat dhe tarifat vendore janë në vlerën 10,649,238 lekë, ku pjesën më të madhe 



42 
 

e zënë debitorët familjarë. Lëvizjet e pësuara në vitin ushtrimor, krahasuar me vitin paraardhës 

paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
Gjendja e llogarisë 468“Debitore te ndryshëm” me date 31.12.2021 

Nr Pershkrimi Dokumentacioni 
Gjendje 

31.12.2020 Shtesa 2021 
Pagesa 
2021 

Gjendje 
31.12.2021 

1 Debitore nga klsh  Raport KLSH 5,223,562 0 0 5,223,562 
2 Debitore Prefektura 2010 Prefektura 1,146,550 0 0 1,146,550 
3 Debitore nga IMT Gjoba nga IMT     
4 Debitore nga tatim taksat Tatim taksa 1,391,183 754,894 840,451 1,305,626 
5 Debitore nga familjarët Tatimet 9,701,736 3,809,235 4,167,359 9,343,612 

 Totali  17,463,031 4,564,129 5,007,810 17,019,350 

 

- Llogaria 4342 “Të tjera operacione me shtetin (të drejta)” në aktiv të bilancit përfaqëson 

detyrimet afatshkurtra për vitin ushtrimor, që trashëgohen në vitin pasardhës. Gjendja e kësaj 

llogarie në fund të vitit 2021 paraqitet në vlerën 9,729,801 lekë,  e cila rakordon  me shumën e 

gjendjeve të llogarive të detyrimeve afatshkurtra në pasiv të bilancit me vlerë 9,729,801 lekë, 

e cila përbëhet nga shuma e : llog.401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” për vlerën 

1,440,312 lekë, llog.42 “Detyrime ndaj personelit” për vlerën 6,701,355 lekë, llog.431 

“Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa” për vlerën 425,267 lekë, llog.435 “Sigurime shoqërore” 

për vlerën 1,162,867 lekë. 
 

Klasa 4 “Të tjera aktive afatshkurtra” e cila përbëhet nga: 
 

Konkluzion: Gjendja e llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” paraqitet në 

mbyllje të vitit 2020 në vlerën 0 lekë dhe në  mbyllje të vitit 2021 në vlerën 0 lekë. Për vitin 

2021 gjendja e llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” e cila paraqitet në 

vlerën 0 lekë nuk rakordon me gjendjen e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” e cila në 

mbyllje të vitit 2021 paraqitet në vlerën 2,998,286 lekë. Për detyrime të prapambetura ndaj të 

tretëve debitohet llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”  në kredi të llogarisë 

467 “Kreditorë të ndryshëm”, të cilat duhet të rakordojnë. Pra gjendja e llogarisë 486 

“Shpenzime të periudhave të ardhshme” në aktiv nuk rakordon me gjendjen e llogarisë 

kundërparti 467 “Kreditorë të ndryshëm” në pasiv, ku për vitin ushtrimor 2021 mosrakordimi 

është në vlerën prej 2,998,286 lekë. Kjo vlerë nuk është evidentuar as në gjendjen e llogarisë 

4342 “Të tjera operacione me shtetin (të drejta)” në aktiv. Këto veprime janë në kundërshtim 

me Udhëzimin e MFE nr.8 datë 09.03.2018 ”Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, Kreu III. 

“Procedurat për përgatitjen, paraqitjen dhe konsolidimin e pasqyrave financiare në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme” pika 42 në të cilën përcaktohet: Të gjitha njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme duhet të evidentojnë veçmas në pasqyrat financiare vjetore dhe zërin e detyrimeve 

të prapambetura të tyre ndaj të tretëve, për shpenzime, shërbime apo investime të kryera e të 

pa financuara, për shkak të mungesës së fondeve. Për të evidentuar këto detyrime, do të 

përdoren llogari specifike të kontabilitetit të llogarisë 486, “Shpenzime të periudhave të 

ardhshme”, në varësi të natyrës së tyre: 

- Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për vendimet gjyqësore; 

- Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për shërbime; 

- Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për mirëmbajtje; 

- Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për investime; 

- Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura të tjera. 

Nga pikëpamja e kontabilitetit, regjistrimet për detyrimet e prapambetura të bëhen si më 

poshtë: - Debitohet llogaria përkatëse 486, “Shpenzime të periudhave të ardhshme për 

detyrimet e prapambetura”; dhe - Kreditohet llogaria përkatëse 467, “Kreditorë të 

ndryshëm”. 
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Titulli gjetjes: Mbi kontabilizimet në llogarinë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” 

në aktiv  

Situata: 

Gjendja e llogarisë486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” paraqitet në mbyllje 

të vitit 2020 në vlerën 0 lekë dhe në  mbyllje të vitit 2021 në vlerën 0 lekë. Për vitin 

2021 gjendja e llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” e cila paraqitet 

në vlerën 0 lekë nuk rakordon me gjendjen e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” 

e cila në mbyllje të vitit 2021 paraqitet në vlerën 2,998,286 lekë. Për detyrime të 

prapambetura ndaj të tretëve debitohet llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të 

ardhshme”  në kredi të llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm”, të cilat duhet të 

rakordojnë. Pra gjendja e llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” në 

aktiv nuk rakordon me gjendjen e llogarisë kundërparti 467 “Kreditorë të 

ndryshëm” në pasiv, ku për vitin ushtrimor 2021 mosrakordimi është në vlerën prej 

2,998,286 lekë. Kjo vlerë nuk është evidentuar as në gjendjen e llogarisë 4342 “Të 

tjera operacione me shtetin (të drejta)” në aktiv. 

Kriteri: 

Udhëzimin e MFE nr.8, datë 9.3.2018 ”Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” 

Kreu III. “Procedurat për përgatitjen, paraqitjen dhe konsolidimin e pasqyrave 

financiare në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” pika 42. 

Ndikimi/Efekti 
 

Mosfunksionimi  i këtyre llogarive sipas parimeve kontabël të pranuara, përbën risk 

lidhur me saktësinë e shpenzimeve të konstatuara për periudhat e ardhshme në aktiv 

të bilancit dhe detyrimet e lindura të konstatuara ndaj të tretëve me ndikim në 

informacionin kontabël që ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me rakordimin aktiv-

pasiv të bilancit, duke paraqitur risk në besueshmërinë dhe përdorimin e tyre nga 

subjektet e interesuara. 
 

Shkaku Nga Drejtoria e Buxhetit, Financës dhe Mbrojtjes Sociale nuk është kryer saktë 

kontabilizimi i detyrimeve e lindura të konstatuara dhe shpenzimeve për periudha të 

ardhshme. 
 

Rëndësia: I mesëm 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Buxhetit, Financës dhe Mbrojtjes Sociale, Bashkia Dropull në mbyllje të 

vitit 2022 të kryejë me saktësi kontabilizimin e detyrimeve të lindura të konstatuara 

(të prapambetura) në llogarinë 467 “kreditorë të ndryshëm” dhe shpenzimeve të 

konstatuara në llogarinë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”, duke i 

rakorduar ato. Për pasaktësitë e rezultuara nga auditimi i PF, të gjenden veprimet e 

gabuara dhe të kryhen sistemimet e nevojshme kontabël, duke i reflektuar në bilancin 

e vitit ushtrimor 2021. 

 
 

II. AKTIVE AFATGJATA MATERIALE 

Auditimi i aktiveve afatgjata materiale 
Objektivat e auditimit të aktiveve afatgjata materiale, janë që të sigurohemi se: 

Aktivet ekzistojnë; ato i përkasin subjektit; janë të vlerësuara në mënyrë korrekte; janë 

regjistruar në mënyrë korrekte; është bërë mirë ndarja midis shpenzimeve dhe aktiveve të 

qëndrueshme; informacionet që ndodhen në aneksin përkatës janë të plota dhe korrekte. 
 

2. Kontrolle të përgjithshme të llogarive dhe dokumenteve: 

- Për auditimin e aktiveve afatgjata materiale, u kryen një numër kontrollesh të përgjithshme: 
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- U verifikua tabela e lëvizjeve të aktiveve afatgjata materiale në raport me gjëndjet dhe 

ndryshimin e tyre gjatë periudhës ushtrimore; 

- U ekzaminua tabela e lëvizjeve, nëse ka ndodhur ndonjë variacion anormal mbi aktivet 

afatgjata materiale; 

- U ekzaminuan të gjitha shpjegimet që janë paraqitur lidhur me shmangiet dhe përjashtimet e 

veçanta; 

- U verifikua nëse parimet kontabël të ndjekura prej subjektit për vlerësimin dhe kontabilizimin 

janë konform parimeve të përgjithshme të pranuara dhe udhëzimeve përkatëse. 

- U verifikua nëse shifrat e çeljes rakordojnë me ato të mbylljes së ushtrimit të mëparshëm; 

- U krahasuan investimet e realizuara gjate ushtrimit me ato të planifikuara në buxhet. 
 

3. Disa nga parimet e zbatuara për auditimin e aktiveve afatgjata materiale: 

a. Gjatë hyrjes se aktiveve në pronësinë e subjektit, duhet të sigurohemi se veprimet janë kryer 

në zbatim të kërkesave te UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve në njësitë 

e sektorit publik”. 

-  Për Aktivet e blera  janë kryer teste për 4 kampione në dokumentet bazë të hyrjes dhe kartelat 

analitike kontabel nëse janë kontabilizuar sipas vlerës së tyre të marrjes. (çmimit të blerjes 

shtuar  shpenzimet e tjera të nevojshme për vënien në gjendje përdorimi të pasurisë); 

-  Për Aktivet e marra falas janë kryer teste për 3 kampione në dokumentet bazë të hyrjes dhe 

kartelat analitike kontabel nëse janë kontabilizuar duke i vlerësuar ato me vlerën e shitjes; 

- Aktivet e sjella në subjekt (kalim kapital) janë kryer teste për 2 kampione në dokumentet bazë 

të hyrjes dhe kartelat analitike kontabel nga të tretët nëse kontabilizohen me vlerën e tyre të 

sjelljes. 

b. Për inventarin, janë kryer teste për tu siguruar që subjekti: 

- Proçedon për regjistrimin dhe vlerësimin e aktiveve të saj të qëndrueshme sipas rregullave 

kontabël përgjithësisht të pranuara; 

- Përdor referencat ose teknikat më të përshtatshme për natyrën e pasurisë (çmimi i tregut, 

tabelat e publikuara, treguesit specifike, etj.); 

- Ka ruajtur të njëjtat rregulla vlerësimi nga një inventar në tjetrin. 
 

Në formatin nr. 1 “Aktivet Afatgjata” në aktiv të bilancit  paraqiten  në vlerën neto, në 

mbyllje të vitit 2020 në vlerën 796,267,031 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 

1,110,903,817lekë. Ndërsa sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata 

(kosto historike)”paraqiten në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 981,759,670 lekë dhe në mbyllje 

të vitit 2021 në vlerën 1,356,221,337 lekë, të cilat janë të pasqyruara më poshtë sipas llogarive 

analitike. 
 

 

Klasa 20 “Aktive Afatgjata jo materiale” që përbëhet nga: 
 

 

- Gjendja e llogarisë 202 “Studime dhe kërkime” në aktiv të bilancit paraqitet në vlerën neto 

në mbyllje të vitit 2020 në shumën prej 4,518,999 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 

16,758,999 lekë, diferenca është vlera e shtuar e një projekti te realizuar gjate vitit 2021 . 

Ndërsa sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” 

gjendja paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 4,518,999 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 

në vlerën prej 16,758,999 lekë, ku diferenca në rritje prej 12,240,000 lekë  i përket një projekti 

të shtuar gjatë vitit 2021. Sipas të dhënave kontabël, kjo llogari është e analizuar si vijon.  

Inventari i llogarisë 202 "Studime dhe kërkime  "  
  Gjendja 

31.12. 2020 
Shtesa 2021 

Gjendja 
31.12.2021 

1 Studim-projekt   Qender Llongo 240,000  240,000 
2 Studim-projekt ujesjelles Selo-Llovine -krioner 954,999  954,999 
3 Studim    projektim    rruga    ne    fshatrat Bularat – Frashtan(ndricim rrugor) 666,000  666,000 
4 Studim projektim Amfiteatri,sofratike 528,000  528,000 
4 Studim projektim Amfiteatri ,sofratike 528,000  528,000 
6 Studime projektime"Ura e LLongos" 420,000  420,000 
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7 Studim-projektim"Rik.Rruga Vanister-Skotini" 420,000  420,000 
8 Studim projektim"Rikonst rjeti brendsh Ujesjellesi Dervician lagjia e poshtme" 450,000  450,000 
9 Studim-projektim "Rikonstruksion qendra e fshatit Dervician" 320,000  320,000 

10 

Sudim-projektimi:Ndertimi I linjes se jashtme te furnizimit me uje me 
vetrrjedhje per ujesjellesin rajonal te Bashkise Dropull,rikonstruksionin e rrjetit 
te brendshem te ujesjellesave per fshatrat:Dervician, Vanister, Haskove, 
Peshkopi e siperme,Peshkopi e poshtme,Gline, Vrahogoranxi dhe Polican 

12,240,000 
 

 
12,240,000 

 

 Totali 4,518,999 12,240,000 16,758,999 
 

Konkluzion: Vlera e mbetur në fund të vitit 2021 prej 4,518,999 lekë e aktiveve afatgjata jo 

materiale e paraqitur në gjendjen e llogarisë 202 “Studime dhe Kërkime”, për 9 projekt-

studime për investime të pa  kryera nuk është llogaritur amortizim në masën 15% të vlerës së 

mbetur në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme”, i ndryshuar, Kreu III. Procedurat për përgatitjen, paraqitjen dhe konsolidimin 

e pasqyrave financiare në njësitë e qeverisjes së përgjithshme: Pika 36  e cila përcakton:. “Në 

lidhje me amortizimin e aktiveve afatgjata, deri nё daljen e dispozitave ligjore tё veçanta pёr 

sektorin publik, amortizimi vjetor i këtyre aktiveve duhet tё llogaritet sipas normave tё 

përcaktuara në legjislacioni fiskal përkatës, si më poshtë vijon:  Pёr aktivet afatgjata jo 

materiale, amortizimi tё llogaritet me metodёn lineare me normё amortizimi 15%.” 
 

Titulli gjetjes:  Mbi veprimet për përllogaritjen e amortizimit dhe veprimet kontabël të kryera 

të kryera për aktivet jo materiale në llogarinë 202“Studime dhe Kërkime”në aktiv të bilancit.  

Situata: 

Vlera e mbetur në fund të vitit 2021 prej 4,518,999 lekë e aktiveve afatgjata jo 

materiale e paraqitur në gjendjen e llogarisë 202 “Studime dhe Kërkime”, për 9 

projekt-studime për investime të pa  kryera nuk është llogaritur amortizim në masën 

15% të vlerës së mbetur me metodën lineare, pasi këto projekte pavarësisht se i 

përkasin investimeve të programuara në vite, por nuk janë realizuar, ka kaluar kohë 

e gjatë, për të cilat kërkojnë një rishikim dhe përditësim  i tyre me kohën, kur do të 

vihen në zbatim së bashku me kosto të shtuar për këtë shërbim, pasi nuk janë 

koherente e për këtë arsye duhet të llogaritet amortizim. 

Kriteri: 

Udhëzimin e MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” 

Kreu III, pika 36. 
Impakti: 

Mos pasqyrim i saktë i vlerës së aktiveve afatgjata jo materiale  
Shkaku: 

Nga Drejtoria e Buxhetit, Financës dhe e Mbrojtjes Sociale nuk janë kryer veprimet 

e llogaritjes së amortizimit për aktivet afatgjata jo materiale dhe të kryerjes së 

veprimeve kontabël përkatëse. 
 

Rëndësia:I lartë 
 

Për këtë rekomandojmë: 

Drejtoria e Buxhetit, Financës dhe e Mbrojtjes Sociale në Bashkinë Dropull të kryejë 

veprimet e sistemimit në kontabilitet, duke bërë korrektimet e duhura për llogaritjen 

e amortizimit të aktiveve afatgjata jo materiale e paraqitur në gjendjen e llogarisë 

202 “Studime dhe Kërkime”, për 9 projekt-studime, të cilat janë jo koherente, pasi 

janë i përkasin investimeve të programuara në vite por të pa realizuara. 
 

U zhvilluan teste kontrolli dhe teste të detajeve të posteve Aktiveve materiale të llogarive 

sintetike dhe analitike të bilancit kontabël për vitin 2021. 
4 
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Në formatin nr. 1 (Aktiv i bilancit) “Aktivet afatgjata materiale” paraqiten me vlerë neto 

në mbyllje të vitit 2021 në shumën totale prej 1,094,143,818 lekë. Ndërsa sipas Formatit 7/b 

“Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” paraqiten në mbyllje të vitit 

2021 në vlerën 1,094,143,818lekë. Kjo llogari sintetike e analizuar paraqitet në llogaritë e 

mëposhtme:  
 

- Gjendja ellog. 210 “Toka, Troje, Terrene” paraqitet me vlerë neto si në mbyllje të vitit 

2020ne vlerën prej 198,582 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në shumën totale prej 198,582 

lekë dhe sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)”  në 

mbyllje të vitit 2020 paraqiten në vlerën prej 198,582 dhe në mbyllje të vitit 2021 në të njëjtën 

vlerë prej 198,582 lekë. Këto gjendje paraqiten të analizuara sipas vlerës bruto në tabelën e 

mëposhtme: 
 

Inventari  kontabël i llogarisë 210 "Toka Troje Terrene" me date 31.12.2021 
 

r Llog Emertimi 
Gjendje 
31.12.2020 

Shtesa 
2021 

Gjendje 
31.12.2021 

1 210 Troje, Terrene            198,582                   198,582  
 

 

 - Gjendja e Llogarisë 212 “Ndërtesa Konstruksione” paraqitet në vlerë neto në mbyllje të vitit 

2020 në vlerën 272,533,620 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 279,297,209 lekë. Ndërsa 

sipas  Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata  ( kosto historike)”paraqiten 

në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 213,511,888 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021  paraqitet në 

vlerën 209,261,703 lekë. Analiza e gjendjes së kësaj llogarie dhe ndryshimet nga viti 2020 në 

vitin 2021 paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
 

Inventari  kontabel i llogarise 212 "Ndertesa " me 31.12.2021 
 

Nr E m e r t i m i 
Gjendja 

31.12.2020 
Gjendja 

31.12.2021 
  Gjendja 

31.12.2020 
Shtesa 
2021 

Gjendja 
31.12.2021 

1 Shkolla  8/vjecare   Jergucat 3,704,391 3,704,391 49 Vatra e kultures Koshovice 4,957,903   4,957,903 
2 Shkolla  8/vjecare   Zervat 25,000 25,000 50 Vatra e kultures (shkoll  Llovine) 1,233,434   1,233,434 
3 Shkolla  8/vjecare    Bularat 3,775,108 3,775,108 51 Vatra e kultures (shkolla  Selo) 3,898,886   3,898,886 
4 Shkolla  8/vjecare   Bodrishte 300,000 300,000 52 Vatra e kultures (shk  Bodrishte) 3,844,745   3,844,745 
5 Shkolla  8/vjecare   Kerre 45,000 45,000 53 Zyra e kryesise  fshati  Llongo 474,098   474,098 
6 Shkolla  8/vjecare   vrisera 150,000 150,000 54 Q. multifunks sherbi - Bl GODINE 100,138,548   100,138,548 
7 Shkolla  8/vjecare   klishar 1,189,781 1,189,781 55 Garazh mjetet e MZSH,Vrisera 1,518,122 8,534 1,526,656 
8 Shkolla  8/vjecare   Sotire 200,000 200,000 56 Ndert Lera Bulera-sotir-Bodrisht   38,000 38,000 
9 Shkolla  8/vjecare   koshovice 23,000 23,000 57 Vatra Kultures Grapsh   2,525,094    2,525,094 

10 Shkolla   fillore Vodhino 20,000 20,000 58 Vatra Kultures Lugar  1,978,454    1,978,454 
11 Shkolla  8/vjecare   Kakavi 583,919 583,919 59 Vatra Kultures Frashtan  2,606,000    2,606,000 
12 Shkolla   fillore   Selo 30,000 30,000 60 Vatra Kultures Gorice          458,300    458,300 
13 Shkolla   fillore   Pepel 45,000 45,000 61 Vatra Kultures Gline 1,086,654    1,086,654 
14 Shkolla  mesme  Llongo 300,000 300,000 62 Zyrat Komuna  15,079,844    15,079,844 
15 Shkoll fillor  Llovine-poshtme 1,214,272 1,214,272 63 Dhome Roje Komune     168,012    168,012 
16 Shkoll fillor  Llovine-siperme 15,000 15,000 64 Lapidari Dervician         169,200    169,200 
17 Shkolla   fillore   Krioner 20,000 20,000 65 Qendra fshati Goranxi         692,208    692,208 
18 Kopshti I femjeve-Bodrishte 20,000 20,000 66 Qendra fshati Haskove        347,028    347,028 
19 Kopshti I femjeve-Kakavi 20,000 20,000 67 Qendra e fshatit Terihat       1,804,746    1,804,746 
20 Zyrat e vjetra te Komunes 18,000 18,000 68 Ambulanca Dervician  ,482,722    1,482,722 
21 Zyrat e reja te Komunes 57,200 57,200 69 Ambulanca Goranxi       1,557,719    1,557,719 
22 Zyrat  Komun (spital Vrisera) 9,465,503 9,465,503 70 Ambulanca Vaniste    549,804    1,549,804 
23 Ambulanca  Selo 10,000 10,000 71 Ambulanca Frashtan      15,000    15,000 
24 Ambulanca   Jergucat 1,574,445 1,574,445 72 Ambulanca Frashtan          161,100    161,100 
25 Ambulanca  Zervat 585,292 585,292 73 Ambulance Dervician 2 4,080,557    4,080,557 
26 Banjat e shkolles –Bularat 896,585 896,585 74 Shkolla e mesme Dervician    22,580,606    22,580,606 
27 Vatra e kultures-jergucat 2,460,727 2,460,727 75 Shkolla 8-Vjecare Goranxi    2,036,392    2,036,392 
28 Zyrat e kryepleqesise - Sotire 299,967 299,967 76 Shkolla 8-Vjecare Sofratike    7,528,022    7,528,022 
29 Ambulanca    Pepel 728,698 728,698 77 Shkolla 8-Vjecare Peshkepi           50,000    50,000 
30 Ambulanca    Bodrishte 594,165 594,165 78 Shkolla 8-vjecare Radat   409,806    409,806 
31 Kopshti    Bularat 3,808,548 3,808,548 79 Shkolla 8-vjecare Gline         50,000    50,000 
32 Vatra e kultures   Bodrishte 4,285,512 4,285,512 80 Shkolla 8-Vj. Vrahogoranxi     20,000    20,000 
33 Banjat  Vrisera 910,710 910,710 81 Shkolla fillore Dervician       6,135,370    6,135,370 
34 zyra e keshillit  Llovine 497,672 497,672 82 Shkolla fillore Vaniste             37,000    37,000 
35 Vatra e kultures  Llovine 581,770 581,770 83 Shkolla fillore Haskove       20,000    20,000 
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36 Zyra e keshillit  Kerre 594,569 594,569 84 Shkolla fillore Grapsh      40,000    40,000 
37 Ambulanca Vodhino 282,815 282,815 85 Kopshti Terihat            50,000    50,000 
38 Ambulanca  Kakavi 1,012,169 1,012,169 86 Kopshti Gline             15,000    15,000 
39 Zyrat   Ajnikolla 3,042,082 3,042,082 87 Rrethimi I kopshtit Dervician         694,776    694,776 
40 Mulliri  Selo 290,700 290,700 88 Monument kulture Dervician    234,660    234,660 
41 Zyrat   Krioner 189,000 189,000 89 Rikonstruksion Shkollat    2,195,532    2,195,532 
42 Zyra   Vodhino 516,097 516,097 90 Rik.shk,kops Dervici  ambul Frashta   6,717,055  6,717,055 
43 Vatra e kultures  Llongo 3,167,757 3,167,757 91 Shkolla polican 11,855,318   11,855,318 
44 Vatra e kultures  Zervat 6,919,111 6,919,111 92 Shkolla catiste 3,948,108   3,948,108 
45 Vatra e kultures  Pepel 2,516,600 2,516,600 93 Kjosk stacion pyjor pogon (kontein) 474,000   474,000 
46 Vatra e kultures  Kerre 465,822 465,822 94 Gjelberim e mbeshtetje pemtarie 2,036,418   2,036,418 
47 Q.shendetesore  Likomil 1,965,199 1,965,199       
48 Q.shendetesore  Klishar 877,248 877,248  Totali 272,533,620 6,763,589 279,297,209 

 

- Gjendja e llogarisë 213“Rrugë, rrjete, vepra ujore” paraqitet në vlerën neto në mbyllje të 

vitit 2020 në vlerën 666,255,306 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 1,015,359,349lekë 

Ndërsa sipas Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata (kosto historike)” 

paraqiten në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 564,719,592 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021në 

vlerën 868,132,453 lekë. Gjatë vitit 2021 janë bërë shtesat në vlerën 349,104,043 lekë, ku janë 

kryer investime në rrugë,diga dhe ujësjellësa etj. Amortizimi për vitin 2021 është llogaritur 

45,691,182 lekë. 
                           Inventari  kontabël i llogarise 213“Rrugë, rrjete, vepra ujore” 

Nr Emertimi 
Gjendja 
31.12.2020 

Shtesat 
2021 

gjendja  
31.12.2021 Nr Emertimi 

Gjendja 
31.12.2020 

gjendja  
31.12.2021 

1 

Rik rrjet ujesje,Gorice-Grapsh,Pepel-Kakavije, 
Grapsh, terhat,sopik,Goric-sofratik-lugar 
kolaudim-supervizim 6,382,358 

                                 
3,600  

                        
6,385,958  40 

Ristruksi I Qendre Bodrishte                                      
109,200    

                                     
109,200    

2 
Ujesjellesi nga burimi I Manxifes & rikonstruks I 
ujesjellesit te fshatrave Selo,Llovine,Krioner,&sotir 80,133,065 

                      
95,436,705  

                   
175,569,770  41 

Rrethim  varrezat  -Koshovice                                        
99,408    

                                       
99,408    

3 
Rehab dig ujembledh B.Drop (fsh Kakav,Likom 
,peshkop,bodrisht)e kanal ujit rezerv Peshkop 6,770,405 

                      
29,661,731  

                     
36,432,136  42 

Rethim  fusha  sporti Vrisera                                      
738,000    

                                     
738,000    

4 
Trasformator pompa Dervician ,goranci,zervat 
,goranxi ,supervizim, kualidim 2,148,724   

                        
2,148,724  43 

Ristruksion I Qendres Bularat                                      
381,223    

                                     
381,223    

5 

Furnizimi me uje nga pus shpimet I ujesjellesit 
rajonal dropulli I poshtem dhe rrjeti shperndares I 
ujesjellesit te fshatrave Goranxi dhe 
Dervician,bashkia dropull  19,975,089 

                      
50,200,000  

                     
70,175,089  44 

Rruga    Pigadhi-Selo                                      
299,071    

                                     
299,071    

6 

Rikonstruksioni I rrjeteve te brendshme te 
Ujesjellesit te fshatrave 
Zervat,Vanister,Haskove,Dhuvjan,Gorice,Frashtan 
,Lugar dheGrapsh.Bashkia Dropull   

                      
81,488,874  

                     
81,488,874  45 

Ndertim  rruga-ura  Likomil                                      
710,199    

                                     
710,199    

7 

Rikonstruksion I rrjetit te brendshem te 
Ujesjellesit te Dervicianit,Sofratike dhe terjehat 
t,Bashkia Dropull   

                      
49,379,900  

                     
49,, 
379,900  46 Prita  malore  Zervat 

                                   
758,674    

                                   
758,674    

26 

Rikonstruksion I rrugeve te brendshme ne fshatrat 
e Bashkise e mbrojtje malore (likomil,dervician 
terjehat,krioner,koshovice,kaakvi,bulerat,goranxi 10,126,289 

              
15,987,866    

                     
26,114,155  47 Rrug  Krioner-Koshovice-Selo 

                                
2,276,653    

                                
2,276,653    

77 Ura llongo            234,960        9,930,382     10,165,342  48 Ruga  Ajnikolla  368,643      368,643    

81 

Pagese per projektin Extrovert (restaurim I rruges 
hyrese te kisha bizantine lindjesHyjlindese ne 
peshkepine e poshtme dhe fshatin Radat) 

                                  
4,889,360    10015000 

                     
14,904,360  49 Ure lumi-Selo 

                                   
598,422    

                                   
598,422    

82 Rrikonstruksion rruge te brendshme hyrja Vrisera   6,999,985 6,999,985  50 Ura  Koshovice-tombino 299,868             299,868    

1 Ura Dervicjan 3,977,239  3,977,239 51 Kend lodrash-Jergucat 551,361 551,361 

2 Ura Rruge Grapsh 3,060,757  3,060,757 52 Rregullim qendra-Vrisera 1,065,055 1,065,055 
3 Rruge Terihat 5,569,230  5,569,230 53 Fusha  sportive  - Jergucat 996,528 996,528 

4 Rruge Gorice 289,978  289,978 54 prita  malore  Krioner 584,986 584,986 
5 Rruge Goranxi 337,779  337,779 55 prita  malore  Sotire 357,038 357,038 

6 Rruge Dervicjan 767,232  767,232 56 rr fshati  Vriser-fshati  Llongo 418,663 418,663 
7 Rruge ne fshatrat e Dropullit 13,005,581  13,005,581 57 rrug fshat  Krioner-fsh  Sotire 290,067 290,067 

8 Rruge ne fshatrat e Rrezes 5,152,296  5,152,296 58 Rik rruga Bodrishte - Vrisera 18,730,779 18,730,779 
9 Rruge sheshe Komuna 4,842,224  4,842,224 59 qendra  Krioner 284,892 284,892 

10 Qendra Sofratike 762,262  762,262 60 fusha  Bularat - Bodrishte 1,487,680 1,487,680 

11 Qendra Frashtan 897,712  897,712 61 Rruge te brendesh  Jergucat 3,506,701 3,506,701 
12 Prite beto Sofratike 136,390  136,390 62 Rruge te brendeshme  Vrisera 1,229,693 1,229,693 

13 Lapidari Gline 206,610  206,610 63 Qendra  Koshovice 280,000 280,000 
14 Ndricim rruge Dervician 300,000  300,000 64 Qendra  Klishar 805,202 805,202 

15 Perroi Grapsh 1,509,400  1,509,400 65 qendra  Kerre 974,411 974,411 
16 Sistem Perroi Dervician 32,826,134  32,826,134 66 qendra sportive  Bularat 5,181,418 5,181,418 

17 Rruga hyrese Dervician 31,373,400  31,373,400 67 Rruga  Likomil-Selo 16,861,763 16,861,763 
18 Prita Proi Dhuvjan 447,800  447,800 68 Ura  Llovine 452,244 452,244 

19 Rik.Varezat Vaniste 802,977  802,977 69 Prita malore  Kakavi 377,977 377,977 

20 Rik.Varezat Frashtan 322,503  322,503 70 Rruga   Kakavi 1,499,764 1,499,764 
21 Rik.Varezat Goranxi 465,570  465,570 71 Rruga   Kerre 10,935,916 10,935,916 

22 Rik.Rruga P/Poshtme-P/Sip 11,350,880  11,350,880 72 Ura   Likomil 2,629,720 2,629,720 
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23 Rives aksit rr. Grapsh-Glin rik.rr P/Posht- P/Siper 58,906,860  58,906,860 73 Qender Multifunksionale - - 

24 Rik.rruge ne disa fshatra I 4,445,840  4,445,840 74 Ura bejli nga ushtria - vrisera 1,544,652 1,544,652 
25 Varrezat Grapsh 960,600  960,600 75 Rik Rr ne fshatrat e  Bashkise 41,515,644 41,515,644 

27 Rr  Llongo – Vrisera(asfalt)+tek rapishtet386397 24,091,871 
 

24,091,871 76 Kanali ushqyes rezervu Pepel 3,745,750 3,745,750 
28 Rruga e fshatit Zervat(asfaltim) 6,889,500 

 
6,889,500 78 Fina projekt BE(rr peshkopi) 4,010,000 4,010,000 

29 Rruga Kerre ( rikonstruksion) 575,134 
 

575,134 79 Nd Lera Bulera-sotir-Bodrisht 2,215,007 2,215,007 
30 Urra Krioner ( rikonstruksion) 779,977 

 
779,977 80 Rikonstruksion ura Llongo 6,788,589 6,788,589 

31 Qendra Kakavi (asfaltim) 686,624 
 

686,624 83 Qendr fsh Polican e fush sport 4,647,811 4,647,811 
32 Rrug Krioner-Llongo( rikonstruksion) 3,106,637 

 
3,106,637 84 Rikostruksion  rruga Sopik 4,966,623 4,966,623 

33 Rruga  Vodhino 10,708,103 
 

10,708,103 85 Rikostruksion  rrugeve Pogon 3,580,200 3,580,200 

34 Rruga  Vrisera-Pepel (tombino) 5,244,817 
 

5,244,817 86 Rikostruksion  rrugeve Pogon 4,343,944 4,343,944 
35 Rruga Jerg-Zerv-Bul-Vrisera 298,036 

 
298,036 87 Unaza  Pogon 22,175,593 22,175,593 

36 Rruga  Bodrishte-Vrisera 296,993 
 

296,993 88 Unaza  Pogon 116,572,802 116,572,802 
37 Ndertim  ura  Likomil 2,030,530 

 
2,030,530 89 Ura bejli nga ushtria - e Zalos 4,855,274 4,855,274 

38 Prita malore   Jergucat 804,348 
 

804,348     
39 Ndertim  ura  Bodrishte 262,124 

 
262,124     

 shuma  349,104,043   shuma 666,255,306 1,015,359,349 

     
    

- Gjendja e llogarisë 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” në vlerë neto 

paraqitet  në mbyllje të vitit 2020 në vlerën prej 5,770,264dhe në mbyllje të vitit 2021 në 

shumën 7,591,864 lekë. Ndërsa në vlerë historike (vlerë bruto)paraqitet në mbyllje të vitit 2020 

në vlerën 4,112,528 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 paraqitet në vlerën 5,637,422lekë për të 

cilat ka inventar fizik .Shtesa  prej 1,821,600 lekë e gjendjes kontabël të vitit ushtrimor 2021 

ne krahasim me vitin 2020 përfaqëson blerjet e bëra për makineritë e pajisjet e blera ne 2021 

te cilat janë analitike ne tabelën e mëposhtme: 

 
Inventari  kontabel i llogarise 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” 

Nr EMERTIMI 

Gjendja 

31.12.2020 

shtesa  

2021 

Gjendja 

31.12.2021 Nr EMERTIMI 

Gjendja 

31.12.2020 

shtesa  

2021 

Gjendja 

31.12.2021 

1 Repertetori i  Kakavise 534,400 
 

534,400 18 Kosha plehrash 2014 625,000  625,000 

2 Repertetori   Sotire 502,131 
 

502,131 19 Pomp centri stac pomp fsh  Goric  816,000 816,000 

3 Motoshare 2017 92,760  92,760 20 Sistem fotovoltaik 1,218,532  1,218,532 

4 Korrse bari 2018 19,800  19,800 21 Sistem kamera ,syrvejimi 886,683  886,683 

5 Depozite plastike 500 lit 12,000  12,000 22 sistem ndricimi 754,468  754,468 

6 kompresor ajri 100l+tub ajri+mates 33,000  33,000 23 paisje laboratori 450,200  450,200 

7 Feneline ndricuese 29,000  29,000 24 Dere hekuri 27,724  27,724 

8 aparat MZZH 248,400  248,400 25 makine prerese gardhesh  58,560 58,560 

9 fikse Zjarri 24,000  24,000 26 Makine Korrese bari profesionale  64,680 64,680 

10 motopompe thithese 108,000  108,000 27 Freze mekanike 120384  120,384 

11 Makine Korrese bari profesionale  194,040 194,040 28 Korrese bari 59584  59,584 

12 motoshare per dru profesionale  92,880 92,880 29 Pompe elektrike per ujitje 24198  24,198 

13 makina prerese gardhesh  117,120 117,120 30 Makin korese bari profesionale  129360 129,360 

14 helmete te kompletuara 
 

64,800 64,800 31 Makina prerese gardhesh  58560 58,560 

15 Allen Tuf celesash me 6c seti  7,200 7,200 32 Helmete te kompletuara  86400 86,400 

16 celsa fiso poligoni 26 cop  22,800 22,800 33 Allen tuf celesash me 6 cope  seti  7200 7,200 

17 pomp lavazi+pistol+llastik 10m  79,200 79,200 34 Celsa fiso poligoni 26 cop  22800 22,800 

18 Kosha plehrash 2014 625,000  625,000  Totali 5,770,264 1,821,600 7,591,864 

 

- Gjendja e llogarisë 215“Mjete Transporti” në vlerën neto paraqitet në mbyllje të vitit 2020 

në vlerën 13,416,332 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 17,148,932 lekë. Ndërsa sipas 

Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata  ( kosto historike)” paraqiten në 

mbyllje të vitit 2020 në vlerën 5,116,729 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 

7,079,463lekë, vlera e amortizimit te akumuluar 10,069,469 leke. Dhurate nga Qeveria Greke, 

ku nga ana jone u be vlerësimi i këtyre aseteve në vlerën prej 3,732,600 lekë. Analiza e gjendjes 

së kësaj llogarie dhe lëvizjet e këtyre aktiveve nga viti 2020 deri në fund të vitit 2021 paraqiten 

në tabelën e mëposhtme: 
 

Inventari  kontabël i llogarisë 215 "Mjete transporti" me datë 31.12.2021 

Nr E m e r t i m i 
Gjendja 

31.12.2020 

Shtesa 
2021 

dhurata 
Gjendja 

31.12.2021 
1 XhipiiKomuneAutovetureMarkaBMË Targa AA915HB 2,475,000   2,475,000 
2  Fugon   AA 371 RDØ( shasia ËF0CXXGBVCSC53792 , ) 790,000   790,000 
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3 Autoveture Mercedes 2017 GJ 8661 A 306,015   306,015 
4 Mercedes benz AA 294 AP 0     0 
5 MERCEDES 0704  nr.shasise: ËDB65610715964854,targa AA188UB (makin pleras )(ndihme) 850,000   850,000 
6 Zjarrfiksi  , nr.shasise    H680.77/5302/1875(STAYER 680 m3)   600,000 600,000 
7 Autobuz Mercedes Benx me targa AA098XS nr I shasise ËDB9046631R178096(bardhe)   1,236,300 1,236,300 
8 Automjeti tip Skoda AA 558 (sofratik) 2,403,060   2,403,060 
9 Xhipi i Pogonit  GJ.6414 A 1,667,000   1,667,000 

10 Micubishime targaAA592KY me numer shasie:MNCJNKB4OFDZ25188 VITI I PRODHIMIT 2014 2,340,000   2,340,000 
11 Makine Mitsubishi   me targa  AA 329 LA  nr.shasise: MMCJNKB40FDZ25169  viti i prodhimit 2014 2,040,000   2,040,000 
12 Eskavator Caterpilar(dhurimi ne 2017) 545,257   545,257 
13 Automjeti Grejder tip SHM 5NB nr motori 2189823 nr shasie 410128(HBM Nova 5)       
14 Autobuz Mercedes Benx me targa AA239Z nr I shasise ËDB9046631R375908(bardhe)   1,236,300 1,236,300 
15 Ambulance Volksëagen Tranporter me targe AA763XP numri I shasiseËV3ZZZ7JZ6X012824   660,000 660,000 
  SHUMA 13,416,332 3,732,600 17,148,932 

 

Pra kemi dy mjete Mercedes Benz AA 294 AP dhe Automjeti Grejder tip SHM 5NB me numer 

motori 2189823 numër shasie 410128 dhurime nga Prokuroria e Gjirokastrës, ku i pari ishte 

me vlere zero dhe grejderi dhurate e Qeverise Greke, për të cilat u bë vlerësimi në vitin 2022 

dhe do paraqiten në bilancin e 2022. 
 

- Gjendja e llogarisë 218 “Inventar Ekonomik” në vlerën neto paraqitet në mbyllje të vitit 

2020 në vlerën 4,088,713 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 3,834,195 lekë. Ndërsa 

sipas Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata (kosto historike)”paraqitet 

në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 19,066,567 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 

kontabël 19,866,402 lekë. Në këto gjendje përfshihet shtesa me pagesë në vlerën prej 711,635 

lekë te cilat jane blerje te vitit dhe 88,200 leke dhurata. Ndërsa vlera e amortizimit e 

përllogaritur është në shumën  16,032,207  lekë. 
 

Konkluzion: Klasa 2.3 “Aktive Afatgjata Financiare”, rezultojnë  në fund të vitit 2020 dhe 

2021 me gjendje në vlerën 0 lekë. 

Në këtë klasë përfshihet gjendja e llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet” e cila si në 

mbyllje të vitit 2020 dhe në mbyllje të vitit 2021 paraqitet me gjendje 0, kur në fakt duhet të 

kishte të evidentuar vlerën e kapitalit të derdhur në bazë të zotërimit të aksioneve në masën 

100% nga Bashkia Dropull të Fondacionit (jo fitimprurës) “Akademia Sportive L. M” të 

themeluar me datë 26.05.2021 për mbështetjen financiare nga Bashkia dhe njohjen nga federata 

sportive të aktiviteteve sportive të fëmijëve dhe të rinjve dropullitë. Sipas VKB nr.24 datë 

17.05.2021 rezulton se Bashkia Dropull ka derdhur si kapital fillestar vlerën prej 1,000,000 

lekë në momentin e themelimit dhe njohjes si person juridik nga Gjykata. Për vlerën e kapitalit 

prej 1,000,000 lekë të derdhur nga Bashkia Dropull, duhet të ishin kryer veprimet e kontabël 

në debi të llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet” në kredi të llogarisë 1011, “Shtesa të 

fondit bazë”. Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr.8 datë 9.3.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme” Kreu III. “Procedurat për përgatitjen, paraqitjen dhe konsolidimin 

e pasqyrave financiare në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” pika 31. 

 

Titulli gjetjes:  Mbi kontabilizimin e investimeve kapitale në Fondacionit (jo fitimprurës) 

“Akademia Sportive L. M”  
 

Situata 

Gjendja e llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet” e cila si në mbyllje të vitit 

2020 dhe në mbyllje të vitit 2021 paraqitet me gjendje 0, kur në fakt duhet të kishte 

të evidentuar vlerën e kapitalit të derdhur në bazë të zotërimit të aksioneve në masën 

100% nga Bashkia Dropull të Fondacionit (jo fitimprurës) “Akademia Sportive 

L.M.” të themeluar me datë 26.05.2021 për mbështetjen financiare nga Bashkia dhe 

njohjen nga federata sportive të aktiviteteve sportive të fëmijëve dhe të rinjve 

dropullitë. Sipas VKB nr.24 datë 17.05.2021 rezulton se Bashkia Dropull ka derdhur 
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si kapital fillestar vlerën prej 1,000,000 lekë në momentin e themelimit dhe njohjes 

si person juridik nga Gjykata. Për vlerën e kapitalit prej 1,000,000 lekë të derdhur 

nga Bashkia Dropull, duhet të ishin kryer veprimet e kontabël në debi të llogarisë 26 

“Pjesëmarrje në kapitalin e vet” në kredi të llogarisë 1011, “Shtesa të fondit bazë”. 

Kriteri: 

Udhëzimi i MFE nr.8 datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” 

Kreu III, pika 31. 

Impakti: 

Mosevidentimi në llogarinë aktiveve afatgjata  llog.26 “Pjesmarrje në kapitalin e vet” 

dhe në  llogarinë kundërparti të saj në pasiv të bilancit llog 1011, “Shtesa të fondit 

bazë” ka sjellë humbjen e këtyre investimeve të tyre eventuale që lidhen me 

pjesëmarrjet me kapitalin e vet (fondet e veta) në kapitalin e Fondacionit (jo fitimprurës) 

“Akademia Sportive L.M”, pasi në momentin e derdhjes të kapitalit janë rënduar 

shpenzimet e vitit, të cilat në fund të vitit janë mbyllur me llog.85 “Rezultati i veprimtarisë 

ushtrimore”. 

Shkaku: 

Nga Drejtoria Financës nuk janë kryer veprimet kontabël  përkatëse për evidentimin 

e aktiveve afatgjata të krijuara nga investimet e kryera e kryera që lidhen me 

pjesëmarrjet me kapitalin e vet (fondet e veta) në kapitalin e shoqërive aksionere  . 

Rëndësia:I lartë 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Buxhetit, Financës dhe Mbrojtjes Sociale  në Bashkinë Dropull të marrë 

masa, që të kryejë veprimet kontabël në debi të llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin 

e vet” në kredi të llogarisë 1011, “Shtesa të fondit bazë”për pasqyrimin në PF të 

investimeve kapitale në vlerën 1,000,000 lekë të kryera në vitin 2021, që lidhen me 

pjesëmarrjet me kapitalin e vet (fondet e veta) në kapitalin e e Fondacionit (jo 

fitimprurës) “Akademia Sportive L. M.”. 

 
 

Konkluzion: Gjendja e llog. 231“Shpenzime në proces për rritjen e AQT” në mbyllje të vitit 

ushtrimor 2020  dhe 2021 paraqitet në vlerën 0, kur në fakt nga testimi i kontratave të 

investimeve rezulton se ka kontrata që kanë përfunduar si punime, por likujdimi është shtrirë 

në dy vite ushtrimore, për të cilat janë kryer pagesa pjesore sipas punimeve të kryera dhe 

fondeve në dispozicion.  
Për kontratat e investimeve me shtrirje kohore likujdimi përtej vitit ushtrimor rezulton se 

llogarja 231“Shpenzime për investime në proces” nuk është debituar dhe kredituar për vlera 

pjesore të paguara, duke  i kaluar pagesat në mënyrë të gabuar në llogarinë e aktivit pa u 

kapitalizuar aktivi deri në vlerë të plotë. Gjendja  e kësaj llogarie nuk duhet të ishte në vlerën 

0, kur ka investime në proces, kështu në fund të vitit 2021 konstatohet se 2 kontrata projektesh 

kanë mbetur pa u mbyllur për vlerën prej 2,998,286lekë, dhe vlera pjesore e paguar prej 

119,554,178 lekë duhet ti përkiste gjendjes debitore llog. 231“Shpenzime për investime në 

proces” me datë 31.12.2021 dhe jo gjendjes së llogarisë 213“Rrugë, rrjete, vepra ujore”. Kjo 

procedurë e ndjekur është në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme”, Aneksi 1, Pika 2 Klasa 236, si dhe kreu I pika 8, Kreu II pika 

15/a,b,c,18/a,b, Kreu III pika 32. 

                                                           
6- Për rrjedhim, aktivet afatgjata, para se të vihen në shfrytëzim, pra të jenë funksionale, ato detyrimisht duhet të gjenden në 

proces, në formën e shpenzimeve që grupohen me analiza në llogarinë 23, "Investime".- Këto janë investime në proces, pra 
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Nr Emërtimi I projektit të investimit (AAMGJ) 
Likujduar deri me 
datë 31.12.2021 

Pa likujduar deri me 
datë 31.12.2021 

1 
Furnizimi me uje nga pus shpimet I ujesjellesit rajonal dropulli I poshtem dhe rrjeti 
shperndares I ujesjellesit te fshatrave Goranxi dhe Dervician,bashkia dropull  

70,175,089 2,725,840 

2 
Rikonstruksion I rrjetit te brendshem te Ujesjellesit te Dervicianit,Sofratike dhe terjehat 
t,Bashkia Dropull 

49,379,900 272,446 (supervizim) 

 Shuma 119,554,178 2,998,286 
 

 

 

Titulli gjetjes: Mbi kontabilizimet e bëra në  llogarinë 231 “Shpenzime në proces për rritjen 

e AQT” 

Situata: 

Për kontratat e investimeve me shtrirje kohore likujdimi përtej vitit ushtrimor 

rezulton se llogarja 231“Shpenzime për investime në proces” nuk është debituar dhe 

kredituar për vlera pjesore të paguara, duke  i kaluar pagesat në mënyrë të gabuar në 

llogarinë e aktivit pa u kapitalizuar aktivi deri në vlerë të plotë. Gjendja  e kësaj 

llogarie nuk duhet të ishte në vlerën 0, kur ka investime në proces, kështu në fund të 

vitit 2021 konstatohet se 2 kontrata projektesh kanë mbetur pa u mbyllur për vlerën 

prej 2,998,286 lekë, dhe vlera pjesore e paguar prej 119,554,178 lekë duhet ti përkiste 

gjendjes debitore llog. 231“Shpenzime për investime në proces” me datë 31.12.2021 

dhe jo gjendjes së llogarisë 213“Rrugë, rrjete, vepra ujore”.  

Kriteri: 

Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” 

Aneksi 1, Pika 2 Klasa 2 si dhe kreu I pika 8, Kreu II pika 15/a,b,c,18/a,b, Kreu III 

pika 32. 

Impakti: 

Mos evidentim dhe kontabilizim jo i saktë i AAGJM të blera deri në kapitalizmin e 

tyre.  

Shkaku: 

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar ka bërë kontabilizimin  direkt në 

llogarinë AAGJM me vlera pjesore të paguara, ndërkohë kur aktivi nuk është 

kapitalizuar në vlerë të plotë të kontratës, pa e kontabilizuar në llog. e ndërmjetme 

llog. 231“Shpenzime për investime në proces” deri në momentin e kapitalizimit. 
 

Rëndësia:I mesme 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Buxhetit, financës dhe Mbrojtjes Sociale në Bashkinë Dropull të jetë e 

kujdesshme në mbajtjen e kontabilitetit për blerje aktivesh afatgjata materiale dhe jo 

materiale, pasi për pagesa të vlerave pjesore të AQT duhet ti evidentojë ato në 

llogaritë 230-231 “Shpenzime në proces për rritjen e AQT” deri në vlerë të plotë, dhe 

pas realizimit  të punimeve dhe likuidimit të plotë të vlerës së kontratave ti 

kontabilizojë në llogaritë e klasave 20-21 sipas llojit të aktivit të kapitalizuar. 
 

- Gjendja e aktiveve afatgjata në vlerën bruto dhe neto si dhe ndryshimet per vitin 2021 

paraqiten në Formatin nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata (kosto historike)” 

të PF si më poshtë: 
 

   Teprica ne fillim Shtesat gjate vitit  Paksimet  gjate vitit  Teprica ne Fund 

Nr Ref. 
Llogari E M E R T I M I  Kosto Amortizim  Teprica Kosto Amortizim Kosto Amortizim Kosto Amortizim  Teprica 

                                                           
aktivi ende nuk është përfunduar dhe detyrimisht nuk është në funksionim dhe nuk është kapitalizuar. Grupi 23, "Investime" 

ndahet në dy llogari treshifrore që më tej klasifikohen në nivele shtatëshifrore, sipas karakteristikave të këtyre aktiveve. 

- Llogaria 231, "Investime për aktive afatgjata materiale", të analizuara në llogari shtatëshifrore. 

Me përfundimin e ciklit të blerjes apo ndërtimit të aktiveve, këto bëhen funksionale dhe kapitalizohen në grupet 20 e 21 të 

aktiveve të përfunduara. 
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   Historike  Akumuluar Neto  Historike    Historike    Historike  Akumuluar  Neto  

b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 I. AAGJ/JO MATERIALE  4,518,999 0 4,518,999 12,240,000 0 0 0 16,758,999 0 16,758,999 

201 Prime  emisionit e rimburs te huav 0   0         0 0 0 

202 Studime dhe kerkime 4,518,999   4,518,999 12,240,000       16,758,999 0 16,758,999 

203 Konces,patent,licenc etj ngjashme 0   0         0 0 0 

21- 28 II. AAGJ/  MATERIALE  977,240,671 185,492,639 791,748,032 362,221,667 59,825,881 0 0 1,339,462,338 245,318,520 1,094,143,818 

210 Toka,troje,Terene 198,582   198,582         198,582 0 198,582 

211 Pyje,Kullota Plantacione 0   0         0 0 0 

212 Ndertime e Konstruksione 272,533,620 59,021,732 213,511,888 6,763,589 11,013,774     279,297,209 70,035,506 209,261,703 

213 Rruge,rrjete,vepra ujore 666,255,306 101,535,714 564,719,592 349,104,043 45,691,182     1,015,359,349 147,226,896 868,132,453 

214 Instal teknik,makin,paisj,vegla pun 5,770,264 1,657,736 4,112,528 1,821,600 296,706     7,591,864 1,954,442 5,637,422 

215 Mjete transporti 13,416,332 8,299,603 5,116,729 3,732,600 1,769,866     17,148,932 10,069,469 7,079,463 

216 Rezerva shtetrore 0   0         0 0 0 

217 Kafshe pune e prodhimi 0   0         0 0 0 

218 Inventar ekonomik 19,066,567 14,977,854 4,088,713 799,835 1,054,353    19,866,402 16,032,207 3,834,195 

24 Aktive Qend.te trupezua demtuara 0   0         0 0 0 

28 Caktime 0   0         0 0 0 

 T O T A L I ( I + II ) 981,759,670 185,492,639 796,267,031 374,461,667 59,825,881 0 0 1,356,221,337 245,318,520 1,110,902,817 
 

Gjendja kontabël e aktiveve afatgjata materiale (në vlerën bruto) për vitin 2020 në vlerën 

977,240,671 lekë dhe për vitin 2021 në vlerën 1,094,143,818 lekë është paraqitur i plotë, pasi 

janë pasqyruar të gjitha shtesat dhe pakësimet për çdo lloj grup. Për vitin 2021 nga auditimi i 

procedurës se mbajtjes dhe kontabilizimit te aktiveve rezultoi se çdo aktiv ishte i regjistruar 

dhe i kontabilizuar sipas dispozitave ligjore, duke hartuarnjë regjistër analitik aktivesh sipas 

formatit, që përmbante: datën e hyrjes ose marrjen në dorëzim, përshkrimin e aktivit, vlerën e 

blerjes, datën e daljes në përdorim, datën e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të 

mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, vendodhjen, vlerën e akumuluar të amortizimit, 

datën e daljes nga pronësia, në formë analitike ne përputhje me UMF nr. 30 datë 27.12.2011 

“Për Menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” kapitulli III, pika 30. 
 

Inventarizimi i aktiveve për vitin 2021 Bashkia Dropull. 
Në lidhje me zbatimin e dispozitave ligjore për kryerjen e procedurave të inventarizimit të 

aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara dhe qarkulluese rezultoi se: 

Në bazë të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik” është kryer procesi i inventarizimit të aktiveve në fund të vitit 2021 për Bashkinë 

Dropull dhe Njësitë  Administrative  ne varësi. 

Nga Titullari për kryerjen e procesit të inventarizimit per vitin 2021 ka dalë  urdhri  nr. 149  

datë 07.12.2021 “Për ngritjen e komisionit te inventarizimit.”  

Në bazë të këtij urdhri është kryer procedura e inventarizimit në zyrat e Bashkisë,  magazinave 

dhe në NJA, në  shkolla, kopshte, çerdhe , Pallati i Kulturës dhe Qendrës së Zjarrfikëses. Nga 

auditimi i dokumentacionit të mbajtur për kryerjen e inventarizimit rezultoi se komisionet e 

inventarizimit kanë hartuar fletët e inventarëve me gjendjen fizike të aktiveve të qëndrueshme 

të patrupëzuara e të trupëzuara dhe gjendjen kontabël sipas llogarive. Gjithashtu në fletët e 

inventarizimit në rubrikën e rezultati i inventarizimit janë bërë shënimet përkatëse në rastet e 

mungesave dhe tepricave, të cilat kanë rezultuar nga lëvizjet e aktiveve nga njëri objekt në 

tjetrin. Fletët e inventarëve janë të konfirmuara nga komisioni dhe përgjegjësit material brenda 

muajit dhjetor 2021.Është mbajtur relacion përmbledhës për rezultatin e inventarizimit dhe 

vlerësimit të aktiveve  datë 23.03.2022 

Nga komisioni i ngritur me urdhrin nr.55, datë 26.04.2022 është bërë inventarizimi dhe 

vlerësimi i aktiveve ku  janë mbajtur procesverbale për propozim për nxjerrjen jashtë 

përdorimit te aktiveve që kanë humbur funksionin e tyre, në të cilat janë dhënë dhe shpjegimet 

përkatëse.  

Komisioni ka hartuar relacionin përmbledhës për mbledhjen e aktiveve jashtë përdorimi nga 

subjektet e inventarizimit dhe argumentimin e vlerësimit të tyre jashtë përdorimi.  

Procedura u krye per te nxjerrë jashtë përdorimit aktive te cilat do pasqyrohen ne inventarin 

dhe Bilancin e vitit 2022.Ne vitin 2021 nuk ka nxjerrje jashtë përdorimi. 
 

- Gjendja e llogarisë  219 “Amortizimi i AQ materiale dhe jo materiale” paraqitet në bilanc 

në vlerën 245,318,520 lekë, e cila kuadron me pasqyrën e amortizimit të bilancit në formatin 

nr. 7, kolona 9. 
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“Amortizimi i AQ të Trupëzuara dhe të Patrupëzuara” është llogaritur sipas normave ligjore të 

miratuara në përputhje me UMF nr.8, datë 9.3.2018”Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme” pika 36. 

Përllogaritja është bërë mbi vlerën neto në çelje te periudhës ushtrimore për çdo grup aktivesh 

sipas klasifikimit.  

Për aktivet e llogarive: 202 “Studim-Projektime”; 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, 

vegla pune” dhe 218 “Inventar Ekonomik”, në të cilat përfshihen pajisjet kompjuterike 

llogaritja e amortizimit është bërë në grup dhe jo aktiv për aktiv. 
 

Analiza e Llogarive të Pasivit të Bilancit Kontabël: 

Reshti 

Referenca 
e 

Llogarive 
E M E R T I M I  

Ushtrimi 
I mbyllur 

2021 

Ushtrimi  
paraardhës  

2020 
65 B PASIVET(DETYRIMET) 58,675,742 39,204,352 
66   I.Pasivet Afat shkurtra 58,675,742 39,204,352 
67   1. Llogari te Pagushme 58,675,742 39,204,352 
68 401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 1,440,312 3,360,856 
69 42 Detyrime ndaj personelit 6,701,355 5,946,153 
70 16,17,18 Hua Afat shkurtra     
71 460 Huadhenes     
72 431 Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa 425,267 297,655 
73 432 Tatime, mbledhur  per llogari pushtetit lokal      
74 433 Detyrime, shteti fatkeqesi natyrore     
75 435 Sigurime Shoqerore 1,162,867 1,042,722 
76 436 Sigurime Shendetsore     
77 437,438, Organizma te tjere shteterore     
78 44 Institucione te tjera publike     
79 45 Mardhenie midis institucioneve apo njesive  ekonomike     
80 464 Det.per tu paguar per bl.letrave me vlere     
81 466 Kreditore  per mjete ne ruajtje 28,928,305 11,093,935 
82 467 Kreditore te ndryshem 2,998,286 0 
83 4341 Operacione me shtetin (detyrime) 17,019,350 17,463,031 
84 49 Shuma te parashikuara per xhvleresim(-)     
85   2.Te tjera pasive  afatshkurtra 0 0 
86 419 Kreditore, Parapagime     
87 475 Te ardhura per t'u regjistruar vitet pasardhese     
88 478 Diferenca konvertimi pasive     
89 480 Te ardhura per tu klasifikuar ose rregulluar     
90 487 Te ardhura te arketuara para nxjerrjes se ttitullit     
91   II.Pasivet Afat Gjata 0 0 
92 Klase 4 Llogari te pagushme      
93 16.17,18 Huate Afat gjata     
94   Provigjonet afatgjata     
95 Klasa 4 Te tjera     
96 C  AKTIVET NETO/ FONDET (A-B) 1,152,481,349 847,670,060 
97 D FONDI I KONSOLIDUAR  : 1,152,481,349 847,670,060 
98 101 Teprica(Fondi I akumuluar)/Deficiti I akumuluar 1,062,994,898 766,532,935 
99 12 Rezultatet  e mbartura 46,421,697 30,744,585 

100 85 Rezultati I Veprimtarise Ushtrimore 39,093,911 46,421,697 
101 111 Rezerva     
102 115 Nga Fondet e veta te investimeve  2,763,600 2,763,600 

  15 Shuma te parashikuiara per rreziqe e Zhvleresime   0 
103 105 Teprica e Granteve kapitale  Te Brendshmne      
104 106 Teprica e Granteve kapitale  Te Huaja  1,207,243 1,207,243 
105 107 Vlera e mjeëteve te caktuara ne perdorim   0 
106 109 Rezerva nga Rivlersimi I Aktiveve Afatgjata   0 
107   Te Tjera   0 
108 E TOTALI I PASIVEVE(B+C) 1,211,157,091 886,874,412 

 

Pasivet afatshkurtra.Sipas pasqyrave financiare gjendja e llogarive kreditore në total 

paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 886,874,412 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në 

vlerën 1,211,157,091lekë dhe përbëhet nga llogaritë si vijon: 
 

- Gjendja e llogarisë 401- 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” përfaqëson detyrimet 

ndaj të tretëve për fatura të palikujduara. Kjo gjendje në pasiv të bilancit paraqitet në mbyllje 

të vitit 2021 në vlerën 3,360,856 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 1,440,312lekë, 
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vlerë e cila ka ardhur në rënie me një pakësim në shumën 1,920,544 lekë krahasuar me vitin 

2020.  

 
 

Analiza e llogarisë 401 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” 
Pershkrimi  Emertimi Nr  Date  Vlera e palikujduar 
Energji elektrike muaji dhjetor  FSHU    31.12.2021                        699,234  
Sherbime telefonike Sintel   31.12.2021                            4,877  
celular  Vodafone 3168/2022 31.12.2021                          14,415  
keshilltaret-kryetaret e fshatrave (paga)     Dhjetor                        462,655  
Shpenzime postare Posta Shqiptare 1,2,3.2022 31-12-2021                          92,651  
Ndihma ekonomike  Posta Shqiptare   Dhjetor                        157,980  
Ekspert te jashtem     Dhjetor                            4,250  
Ekspert te jashtem     Dhjetor                            4,250  
TOTALI I LLOGARISE  401                          1,440,312  

 

-  Gjendja e llogarisë 42 “Detyrime ndaj personelit” paraqitet në fund të vitit 2021 në vlerën 

6,701,355lekë, e cila rakordon me vlerën sipas listë pagesave të punonjësve të muajit Dhjetor 

për pagat që do të paguhen në Janar të vitit 2022 
 

- Gjendja e llogarisë 431 “Detyrimet ndaj shtetit për tatim taksat” paraqitet në fund të vitit 

2021 në vlerën kontabël 425,267 lekë, e cila rakordon me vlerën sipas listë-pagesave të 

punonjësve të muajit dhjetor 2021 për detyrimet tatimit mbi pagën, që do të paguhen në janar 

të vitit 2022. 
 

- Gjendja e llogarisë 435 - 436 “Sigurime shoqërore dhe shëndetësore” paraqitet në fund të 

vitit 2021 në vlerën 1,162,867 lekë, të llogaritura për tu paguar në muajin pasardhës e analizuar 

si vijon: 

a. Sigurimet shoqërore 11.2% punëdhënësi vlera  466,814lekë. 

b. Sigurimet shoqërore  16.7% punëdhënësi vlera  696,053  lekë. 
 

Gjendja e llogarisë 4341 “Operacione me shtetin ( detyrime)” paraqitet si në mbyllje të vitit 

2020 në vlerën 17,463,031 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 17,019,350 lekë,  vlera 

të cilat rakordojnë me gjendjet e llogarisë kundërparti 468 “Debitorë të ndryshëm” në aktiv të 

bilancit.  

- Gjendja e llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” përfshin garancitë e ngurtësuara 

për investime të kryera. Gjendja e kësaj llogarije paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 

11,812,985 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 28,928,305lekë, dhe rakordon për hyrjet 

e daljet të paraqitura në Formatin nr.3 “Pasqyra e flukseve monetare (CASH-FLOË).Për këtë 

gjendje të llog. 466 është bërë raportimi në degën e Thesarit Gjirokastër në mënyrë analitike, e 

cila paraqitet në Aneksin nr.3. 
 

- Gjendja e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm”paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën  

0  lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 2,998,286 lekë, e cilapërfaqëson detyrime të 

prapambetura ndaj të tretëve, për  investime të kryera e të pa financuara, për shkak të mungesës 

së fondeve.Jane fonde te munguara nga Ministria e linjes. Analiza e kësaj llogarie paraqitet në 

tabelën e mëposhtme: 
 

Analiza e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” 

Nr Emertimi SUBJEKTI Nr/v/fat/kont. 
Data 
fatures 

PA 
LIKUJDUAR 
31.12.2021           

Ministria e  
Infrastrukturës dhe e 
Energjisë (AKUM) 

Furnizimi me uje nga pusshpimet I ujesjellesit rajonal Dropull I 
Poshtem dhe rrjeti shperndares te fshatrave Goranxi dhe 
Dervician B.SHPK 

40 K.1502 
dt.14.08.2020 16.10.2021 2,725,840 

Ministria e  
Infrastrukturës dhe e 
Energjisë (AKUM) 

Supervizion punimesh “Rikonstruksion I rrjetit te brendshem te 
Ujesjellesit te Dervicianit,Sofratike dhe Terihat “G.B”Shpk 

37 K.953 
dt.14.08.2021 20.10.2021 272,446 

  Totali:       2,998,286 
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Analizë e llogarive sipas zërave të të ardhurave dhe shpenzimeve me klasifikim sipas natyrës 

ekonomike të paqyruara në Formatin nr.2 “Pasqyra e përformancës financiare”(Aneksi 

nr.B/9)të PF të vitit 2021paraqitet në Aneksin nr.4. 
 

Analiza e llogarive të të ardhurave për vitin 2021, të cilat në total janë në vlerën 239,526,501 

lekë, si  dhe referuar akt-rakordimit me Degën e Thesarin Gjirokaster paraqitet më poshtë: 

Gjendja e llogarisë sintetike70 “Të ardhurat nga taksat dhe tatimet” paraqitet në bilanc për 

vitin 2021në vlerën 36,304,786 lekë, i cili kuadron me akt-rakordimin me Thesarin në këtë zë 

të ardhurash sipas kodifikimit të Thesarit. 

a. Gjendja e llogarisë analitike 7002 “Tatim mbi Biznesin e vogël” pasqyrohet në bilanc për 

vitin 2021 në  vlerën 159,032 lekë e cila përfshin taksën mbi Biznesin e vogël , e cila rakordon 

me të njëjtin zë në akt-rakordimin me thesarin. 

b. Gjendja e llogarisë 7020 “Tatim mbi pasurinë e paluajtshme” pasqyrohet në bilanc për vitin 

2021 në  vlerën 16,510,935 lekë e cila përfshin taksën mbi ndërtesën dhe truallin, ecila 

rakordon me të njëjtin zë në akt-rakordimin me thesarin. 

c. Gjendja e llogarisë 7035 “Taksa vendore mbi përdorimin e mallrave e lejim veprimtarie” 

pasqyrohet në bilanc për vitin 2021 në vlerën 17,423,998 lekë e cila përfshin taksa  e pastrimit, 

gjelbërimit, ndriçimit, zënie hapësire publike, qiratë për truallin etj. 

- Gjendja e llogarisë71 “Të ardhurat jo tatimore” paraqitet në bilancin e 2021 në vlerën 

17,957,424 lekë, i cila kuadron me akt-rakordimin me Thesarin në këtë zë të ardhurash sipas 

kodifikimit të Thesarit. 

a. Gjendja e llogarisë 7109 “Të ardhura te tjera jo tatimore nga ndërmarrjet dhe pronësia” 

paraqitet në bilancin e 2021 në vlerën 4,644,945 lekë, e cila përfshin qiratë nga kullotat dhe 

nga pyjet,  i cili kuadron me akt-rakordimin me Thesarin në këtë zë të ardhurash sipas 

kodifikimit të Thesarit. 

b. Gjendja e llogarisë 711 “Shërbimet Administrative dhe te Ardhura Sekondare” paraqitet 

në bilancin e 2021 në vlerën 13,247,217 lekë, e cila përfshin tarifat e parkimit, kamat vonesa, 

tarifa transporti, licenca etj. Kjo vlerë me akt-rakordimin me Thesarin në këtë zë të ardhurash 

sipas kodifikimit të Thesarit. 
 

Konkluzion: Gjendja e llogarisë së fondeve 7206 “Financim i pritshëm nga buxheti”  në 

mbyllje të vitit 2020 është në vlerën 10,647,386 lekë, e cila rakordon me gjendjen e llog. 4342 

“Operacione me shtetin (të drejta)” në bilancit. Ndërsa në fund të vitit 2021. Gjendja e llogarisë 

së fondeve 7206 “Financim i pritshëm nga buxheti”  paraqitet në vlerën  prej 0 lekë, e cila nuk 

rakordon me gjendjen në vlerën 9,729,801 lekë të llogarisë analoge 4342 “Operacione me 

shtetin (të drejta)” në bilancit, vlerë kjo, e cila nuk është e saktë dhe reale, pasi nuk psqyron 

detyrimin që shteti i ka institucionit për shpenzime të konstatuara gjatë periudhës ushtrimore, 

por ende të papaguara, kur vlera e tyre në fakt në fund të vitit 2021 është 9,729,801 lekë. Këto 

veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” Aneksi 1 “Analiza e detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit në sektorin 

publik” Pika 3.3 “ Trajtimi kontabël dhe funksioni i llogarive të të tretëve (klasa 4)  nënpika 8  

“Llogaritë e marrëdhënieve me shtetin” në të cilën përcaktohet se:  

Llogaria 4342, “Operacione me shtetin (të drejta)” është një llogari që në PF të sektorit publik 

paraqitet në rubrikën e të drejtave dhe përfaqëson detyrimin që shteti i ka institucionit për 

shpenzime të konstatuara gjatë periudhës ushtrimore, por ende të papaguara (grantet korrente 

apo kapitale merren nga buxheti i shtetit). Raste specifike të tilla mund të jenë këto (por jo 

vetëm) si: pagat dhe sigurimet shoqërore e shëndetësore apo ndonjë detyrim për tatimin mbi 

të ardhurat që konstatohen si shpenzime në muajin dhjetor të vitit, por paguhen nga buxheti i 

vitit të ardhshëm. Veprimet kontabël në lidhje me këtë llogari janë si më poshtë:  
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a) Gjatë konstatimit të shpenzimit është bërë veprimi: - Debitohen llogaritë respektive të klasës 

6, “Shpenzime sipas natyrës”; - Kreditohen llogaritë e detyrimeve për konstatimin e detyrimit 

(42, 43, 40 e të tjera).  

b) Në fund të periudhës duhet të bëhet veprimi: - Debitohet llogaria 4342, “Operacione me 

shtetin (të drejta)”; - Kreditohet llogaria 7206, “Financim i pritshëm nga buxheti”.  

c) Me akordimin e fondeve vitin e ardhshëm dhe ekzekutimin e pagesës bëhet veprimi: - 

Debitohen llogaritë përkatëse të detyrimeve (klasa 4); - Kreditohet llogaria 520, 

“Disponibilitete në thesar”. 

Pra gjendja e llogarisë 7206 “Financim i pritshëm nga buxheti”, duhet të përfshijë vlerën e 

detyrimeve të dhjetorit të palikujduar për  shpenzime personeli për paga (600), për kontribute 

sig. shoqërore e shëndetësore e tatimore, vlerën e faturave të palikujduara për llog.602 “ mallra 

e shërbime”. 

 

Titulli gjetjes: Mbi kontabilizimet në llogarinë e fondeve 7206“Financim i pritshëm nga 

buxheti”. 
 

Situata:Në fund të vitit 2021 gjendja e llogarisë së fondeve 7206 “Financim i pritshëm nga 

buxheti”  paraqitet në vlerën  prej 0 lekë, e cila nuk rakordon me gjendjen në vlerën 

9,729,801 lekë të llogarisë analoge 4342 “Operacione me shtetin (të drejta)” në 

bilancit, vlerë kjo, e cila nuk është e saktë dhe reale, pasi nuk pasqyron detyrimin që 

shteti i ka institucionit për shpenzime të konstatuara gjatë periudhës ushtrimore, por 

ende të papaguara, kur vlera e tyre në fakt në fund të vitit 2021 është 9,729,801 lekë. 

Kriteri: 

Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” 

Aneksi 1, Pika 3.3, nënpika 8. 

Impakti: 

Mos evidentim dhe kontabilizim jo i saktë i i detyrimeve ndaj shtetit 

Shkaku: 

Drejtoria e Buxhetit, Financës dhe Mbrojtjes Sociale ka bërë kontabilizim të gabuar 

llogarinë e fondeve të detyrimeve të shtetit. 
 

Rëndësia:I lartë 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Buxhetit, Financës dhe Mbrojtjes Sociale në Bashkinë Dropull të kryejë 

veprimet e sistemimet kontabël për vlerat e detyrimeve që ka shteti ndaj institucionit, 

të cilat janë paraqitur gabim në llogaritë e fondeve në pasqyrën e performancës 

llog.7206“Financim i pritshëm nga buxheti”. Këto veprime ti kryejë për efekt të 

rregullimit të gjendjeve në fund të vitit 2021, si dhe në hartimin e pasqyrave 

financiare në mbyllje të vitit 2022 të ketë në konsideratë, që të kryejë veprimet 

kontabël në mënyrë të saktë për detyrimet dhe të drejtat në postet përkatëse të bilancit 

në përputhje me parimet kontabël të pranuara. 

 
 

Analiza e llogarive të shpenzimevenë vitin 2021, të cilat në total janë në vlerën 200,432,590 

lekë paraqitet më poshtë:  

- Gjendja e llogarisë 600 ‘Paga, shpërblime e të tjera personeli” për vitin 2021, paraqitet në 

bilanc në vlerën 80,697,683 lekë dhe sipas akt-rakordimit me thesarin është në vlerën 

80,697,683 lekë diferenca nuk ka. 

- Gjendja e llogarisë 601 ‘Kontribute për sigurime” për vitin 2021, paraqitet në bilanc në 

vlerën 13,245,856 lekë dhe sipas akt-rakordimit me thesarin është në vlerën 13,245,856lekë , 

diferenca nuk ka. 
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- Gjendja e llogarisë 602 “Blerje mallra e shërbime” paraqitet në bilanc për vitin 2021  në 

vlerën 42,301,928 lekë dhe sipas akt-rakordimit me Thesarin është në vlerën 42,301,928 lekë , 

diferenca nuk ka. 

- Gjendja e llogarisë së fondeve 604 “Transferime korente te brendshme” paraqitet në bilanc 

për vitin 2021 në vlerën 1,053,130 lekë dhe sipas aktrakordimit me Thesarin ështënë vlerën 

1,053,130 lekë, diferenca nuk ka. 

- Gjendja e llogarisë së fondeve 606 “Transferime  per Buxhetet familjare e Individe” 

paraqitet në bilanc për vitin 2021 në vlerën 39,617,458 lekë, e cila rakordon me akt-rakordimin 

me Thesarin.  

Për vitin 2021 totali i të ardhurave në vlerë është 239,526,501 lekë dhe totali shpenzimeve 

është 200,432,590 lekë . Diferenca e tyre ne vlerën 39,093,911 lekë rakordon me gjendjen e 

llog.85 “Rezultatin e ushtrimit” 

Gjithashtu gjendja e llogarisë 63 “Ndryshimi i gjendjes së inventarit” është barabartë me 

ndryshimin e gjendjeve të klasës 3 në formatin 1 të bilancit, ku për vitin 2021 është në vlerën 

-500,575  lekë . 
 

Formati nr.6 “Investimet dhe burimet e financimit”  

- Zeri "Burimet për investime" Formati 6, i plotësuar për shumën 371,356,867 lekë në analizë 

tregon burimet e investimit, vlera prej 371,356,867 lekë fonde të akorduara per investime. 
 

 

Nga testi kontrollit për vitet 2020 dhe 2021 në lidhje me veprimet me arkë dhe me bankë: 

Rregullariteti i  veprimeve me arkë nga ku rezultoi se: 

Veprimet me arkë kryhen vetëm për rastet e arkëtimit të taksave dhe tarifave vendore në njësinë 

administrative dhe pagesat  e kopshteve dhe çerdheve. Gjendja e arkës nuk e kalon limit e 

arkës. Për të gjitha arkëtimet ditore bëheshin derdhjet në bankë në llogarinë likuiduese të 

institucionit. 

Nga auditimi u konstatua se dokumentet ishin plotësuar konform nenit  4, pika 6, 25 dhe 26 të 

ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin" dhe kreut III  pika 

34 dhe 35 germat a, b dhe c të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik" dhe në përmbushje të kërkesave të pikës 3  të ligjit nr.290, datë 

14.06.1993 "Për limitin e arkës". 
 

Ligjshmëria dhe saktësia e e veprimeve dhe ngjarjeve të kryera nëpërmjet bankës në lekë  

Transaksionet financiare të kryera nëpërmjet bankës janë regjistruar në mënyrë kronologjike 

në ditarin e bankës në bazë të urdhër-shpenzimeve të cilat ishin të nënshkruara nga nëpunësi 

autorizues dhe zbatues të konfirmuar nga nëpunësi i Thesarit dhe të vulosura nga të dy palët. 

Përpilimi i urdhër-shpenzimeve ishte i bazuar në dokumentet vërtetues dhe autorizues sipas 

natyrës së shpenzimit si urdhër prokurimi, procesverbale, oferta, kontrata, fatura e furnitorit, 

preventiva, situacione, fletëhyrje, listpagesa, deklarimet e tatimit mbi të ardhurat, formularët e 

përllogaritjeve të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore si nga punëdhënësi 

dhe nga punonjësi etj. Vlerat e shënuara në urdhër-shpenzim përputhen me vlerat e këtyre 

dokumenteve financiare që mbështesin këtë shpenzim. 

Kontabilizimi i veprimeve ekonomike nëpërmjet bankës është bërë në mënyrë të saktë sipas 

destinacionit dhe sipas natyrës së shpenzimeve. 

Totali i shpenzimeve mujore dhe progresive kuadronin me konfermat bankare mujore. Nga 

verifikimi një për një i shumave të urdhër-shpenzimeve për periudhën 12-mujore rezultoi se 

totali është i barabartë me shumën e totale të shpenzimeve të akt-rakordimit përfundimtar të 

shpenzimeve me thesarin. Kontabilizimi i veprimeve ekonomike nëpërmjet bankës sipas 

destinacionit dhe natyrës së shpenzimeve është bërë i saktë. Në fund të çdo viti ushtrimor është 

bërë rakordimi i llogarive që preken dhe është bërë prerja e artikujve kontabël. 
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Mbi zbatimin e rregullshmërisë dhe ligjshmërisë në administrimin dhe qarkullimin e vlerave 

materiale, veprimet me magazinën. 
 

-Mbajtja e kontabilitetit për hyrjet dhe daljet e materialeve bëhej në ditarin e magazinës, në 

formë dokumentare dhe informatike. Çdo regjistrim kontabël bëhej sipas dokumentacionit bazë 

si flet-hyrjeve dhe fletë-daljeve të magazinës dhe faturave të shitësit. Dokumentacioni bazë 

ishte i konfirmuar nga magazinieri dhe marrësi në dorëzim. Nga verifikimi i disa veprimeve 

me zgjedhje rezultoi se veprimet ishin kontabilizuar saktë. 

-Fletë daljet e magazinës janë hartuar dhe firmosur nga magazinieri, ku për mallra të ndryshëm 

ishin të shoqëruara me autorizim e plan-shpërndarje të miratuara nga Drejtori i Finances..  

- Janë mbajtur të dhëna për aktivet për një pjesë të tyre ekziston viti i krijimit si dhe janë 

evidentuar shtesat dhe pakësimet për to, por nuk është mbajtur një libër i mirëfilltë historik me 

të gjitha të dhënat e aktiveve të trupëzuara sipas modelit klasik të trajtuar më lart, 

domosdoshmëri kjo për të patur një evidentim dhe pasqyrë të plotë në mënyrë analitike të 

aktiveve në përputhje me gjendjet në llogaritë e bilancit në përputhje me kap III pika 30, të 

UMF nr. 30 datë  27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”.  

- Janë hapur kartela  e zyrave inventarin ekonomik dhe objektet e inventarit të tërhequr nga 

magazina, në mënyrë që sektori ekonomik të sigurojë kontrollin e këtyre vlerave materiale gjatë 

kohës, që ata i kanë në ngarkim dhe të evidentojë nxjerrjen e përgjegjësisë në çdo rast të 

lëvizjeve, të shpërdorimeve, të dëmtimeve apo humbjeve. 
 

Përsa më sipër ngarkohet me përgjegjësi zj.Th.P me detyrë Drejtore e Drejtorisë së 

Buxhetit, Financës dhe Mbrojtjes Sociale, në cilësinë e Nëpunësit Zbatues dhe të hartueses së 

Pasqyrave Financiare. 

 

III.2.4. Zbatimi i rekomandimeve nga auditimet e mëparshme. 

2.4.1.Hartimi i programit (Plan veprimit) me persona përgjegjës dhe respektimi i afatit 20 ditor 

për zbatimin e rekomandimeve. 

2.4.2.Realizimi i programit (plan veprimi) e raportimi në KLSH për ecurinë e zbatimit të 

rekomandimeve brenda afatit 6-mujor. 

2.4.3. Statusi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm 
 

 

1. Auditimi i fundit në Bashkinë Dropull. 

Auditimi i fundit në Bashkinë Dropull është kryer në vitin 2021 për periudhën 01.01.2019-

31.12.2020, raporti përfundimtar dhe rekomandimet janë dërguar me shkresën nr. 967/7 datë 

20.12.2021. Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se, në përfundim të auditimit  janë 

rekomanduar gjithsej:  

- 11 masa organizative, pranuar nga subjekti;   

- Nuk ka masa shpërblim dëmi. 

- Nuk ka masa për uljen e borxhit tatimor. 
 

2. Hartimi i Planit të Veprimit dhe respektimi i afatit prej 20 ditë për kthimin e përgjigjes për 

zbatimin e rekomandimeve. 

Në zbatim të ligjit nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, neni 15, germa j, Bashkia Dropull duhet të hartojë planin e veprimit për zbatimin e 

rekomandimeve brenda 20 ditëve nga marrja e raportit përfundimtar të auditimit. Nga auditimi 

u konstatua se, Bashkia Dropull për zbatimin e rekomandimeve të KLSH-së të dërguara me 

shkresën nr. 36 datë 10.01.2021 ka kthyer përgjigje në KLSH brenda afatit ligjor prej 20 ditësh. 

Ndërkohë rezulton se ka hartuar Planin e Veprimit për zbatimin e rekomandimeve duke 

përcaktuar edhe strukturat përgjegjëse sipas llojit të rekomandimit.  
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 3. Respektimi i afatit ligjor prej 6 muajsh nga data e marrjes së njoftimit të raportit të auditimit, 

për raportimin në KLSH, të ecurisë së zbatimit të rekomandimeve të lëna nga auditimi i 

mëparshëm.  

 Referuar shkresës nr. 1002 datë 07.06.2021 për dërgimin e Raportit Përfundimtar dhe 

Rekomandimeve është dërguar sipas afati 6 mujor për të raportuar, veprime këto në përputhje  

me ligjin nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 

30, pika 2, “Subjekti i audituar, brenda 6 muajve nga data e njoftimit të raportit të auditimit, i 

raporton Kontrollit të Lartë të Shtetit mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të dhëna”.  

4. Mbi raportimin rregullisht në Këshillin Bashkiak të ecurisë të zbatimit të  rekomandimeve të 

KLSH 

 Nga auditimi konstatohet se, Bashkia Dropull ka hartuar planin e veprimit të zbatimit të 

rekomandimeve të dërguara nga KLSH me shkresën nr. 36 datë 10.01.2022, ka raportuar në 

Këshillin Bashkiak mbi rezultat e zbatimit të këtyre rekomandimeve, veprime këto në 

kundërshtim me ligjin nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, 

neni 50, pika 5, “Për të gjitha raportet e auditimit të jashtëm, të kryera nga Kontrolli i Lartë i 

Shtetit ..., kryetari i njësisë së vetëqeverisjes vendore përgatit një plan veprimi për zbatimin e 

rekomandimeve të raportit të auditimit dhe raporton rregullisht në këshillin e njësisë për 

progresin në zbatimin e tij”. 
 

5. Mbi nivelin e zbatimin të rekomandimeve të lëna në auditimin e fundit në Bashkinë Dropull 

Në përfundim të auditimit janë rekomanduar masat si vijon: 
 

Masa organizative 
Në auditimin e fundit KLSH i ka rekomanduar Bashkisë Dropull 11 masa organizative, të cilat 

janë pranuar plotësisht.   

1.1 Gjetje nga auditimi: Detyrimi që subjektet fizik/juridik kanë ndaj Bashkisë Dropull 

më31.12.2020, është 1,391,184 lekë për 35 subjekte dhe detyrimi nga familjet është 9,701,736 

lekë për 1,642 familje, vlerë kjo që sjell të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë 

Dropull nëtotalnëvlerën11,092,920 lekë. 

1.1 Rekomandim: Drejtoria e të Ardhurave të ndjekë intensivisht zbatimin e urdhrit që 

kanxjerrë për bllokimin e llogarive bankare për subjektet debitore, si dhe të marrë masat e 

duhuraadministrative e ligjore me qëllim arritjen e rezultateve reale në uljen e borxhit prej 

11,092,920 lekë nga subjektet dhe familjet debitore si dhe të dokumentojë ndjekjen dhe 

rezultatet e këtyremasave. 
 

Nga verifikimi rezultoi se, nga drejtoria e Financës dhe Buxhetit, janë paguar 5.584.870 lekë, 

kundrejt subjekteve debitore, duke e zvogëluar borxhin deri në vlerën 5.508.050 lekë. Mos 

shlyerja e të gjithë vlerës së borxhit ka ardhur si rezultat i mos paraqitjes subjekteve respektive 

në bashki. 

Statusi: Në proces. 

 

2.Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Dropull dy subjekte që tregtojnë lëndë djegëse me pakicë 

ushtrojnë aktivitet në kundërshtim me ligjin nr.8450, datë 24.2.1999 “Për 

përpunimin,transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar 

me ligjin nr. 71/2014, neni 4 dhe neni 20, pika 2.  Subjektit A. Shpk i ka përfunduar autorizimi 

për ushtrimin e aktivitetit më datë 07.09.2020 ndërsa subjektit B. M. Shpk i ka përfunduar 

autorizimi më datë 27.04.2020 dhe ende nuk janë pajisur me autorizim të ri për ushtrimin e 

aktivitetit. 

2.1 Rekomandim: Drejtoria e të Ardhurave të marrë masa që dy subjektet që ushtrojnë 

aktivitet në kundërshtim me dispozitat ligjore në fuqi, të pajisen menjëherë me autorizimin 

përkatës duke filluar nga periudha kur ka përfunduar autorizimi paraprak. 
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Nga verifikimi rezultoi se, rekomandimi është zbatuar nga Bashkia Dropull, janë njoftuar 

menjëherë subjektet për lidhjen e një marrëveshjeje për kryerjen e pagesës me këste për 

pajisjen me autorizimin përkatës. 

Statusi: Zbatuar 

 

3.Gjetje nga auditimi: Bashkia Dropull në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 9780, 

datë16.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, 

i ndryshuar, neni 4, nuk ka ngritur strukturën e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit, e cila ka 

përgjegjësi për kontrollin e territorit dhe zbatimit të ligjshmërisë dhe standardeve teknike në 

fushën e planifikimit dhe zhvillimit tëterritorit. 

3.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë të marrë në shqyrtim të gjitha mundësitë për të ngritur 

strukturën e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorin në Bashkinë Dropull me qëllim zbatimin e 

ligjshmërisë në fushën e kontrollit dhe zhvillimit të territorit. 
 

Nga verifikimi rezultoi se, rekomandimi është zbatuar nga Bashkia Dropull,kryetari i bashkisë  

me vendimin me nr.2319 prot  datë 22.12.2021 për vitin 2022 ka  miratuar  ngritja e strukturës 

e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit. 

Statusi:Zbatuar. 

 

4.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare të vitit 2019 dhe 2020 rezultoi 

sellogaria. 210 “Toka, Troje, Terrene” është në vlerën 198.592 lekë e pandryshuar dhe në 2020 

njëlloj si vitet e mëparshme, për të cilën ka inventar kontabël dhe inventar fizik. Llogaria 

211“Pyje, Plantacione” paraqitet e pandryshuar prej 0 lekë dhe në 2020 njëlloj si vitet e 

mëparshme ,për të cilën nuk ka inventar kontabël dhe as inventar fizik. Llogaria e aktivit 212 

“ Ndërtesa dhe konstruksione”, e cila pasqyron gjendjen e aseteve për llogari të Bashkisë 

Dropull, në fund të vitit 2019 rezulton me një kosto historike 220,561,702 lekë dhe në fund të 

vitit 2020 rezulton me një kosto historike 213,511,888 lekë, llogari këto për të cilat regjistrimi 

në kontabilitet është bërë padokumentacion justifikues. Ky fenomen ka sjellë që kontabilizimi 

i tyre në librat e kontabilitetitdhe pasqyrat financiare të kryhetpau mbështetur nënjë 

dokumentacion vërtetues, siç është titulli i pronësisë. 

4.1 Rekomandim:Titullari i Bashkisë Dropull në bashkëpunim me sektorin e buxhetit 

dhemenaxhimit të Aseteve të marrë masa menjëherë për përmirësimin e gjendjes me parashtrim 

tëproblematikës në GMS bazuar në UMF nr. 30, datë 27.12.2011 i ndryshuar, Kreu (II), pika 

(16) dhe të ndërmarrë të gjitha procedurat ligjore, të nisin procedurat për sigurimin e 

dokumentacionit vërtetues siç është titulli i pronësisë për pronat “Toka, Troje, Terrene, 

Pyje,Plantacione, Ndërtesa dhe Konstruksione për vlerësimin e aktiveve të cilat janë pjesë e 

inventarittë aktiveve të bashkisë, me qëllim paraqitjen e vlerës së këtyre aktiveve në Pasqyrën 

e Pozicionit Financiar të njësisë publike vendore bashkia Dropull më 31.12.2020. 
 

Nga verifikimi rezultoi se, rekomandimi nuk është zbatuar nga Bashkia Dropull. 

Statusi: Pa zbatuar. 
 

5. Gjetje nga auditimi: Llogaria 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje”, sipas Pasqyrës 

sëPozicionit Financiar të Bashkisë Dropull, në fund të vitit 2020 paraqitet në vlerën 

11,093,935lekë dhe përfaqëson vlerën e garancisë së kontratave në masën 5%, ose shumën 

11,004,385lekëdhe 89,550 leke janë pulla takse. Nga analiza e kësaj llogarie rezultoi se vlera 

në fund të vitit 2020, ka pasur në përbërje të llogarisë detyrime për garanci punimesh të 

bashkisë ndaj subjekteve privatë, garanci këto të cilave u ka kaluar afati i përcaktuar në 

kontratat përkatëse të investimit dhe përsëri janë akoma gjendje në llogarinë 466. 

Përfundimisht për vitin 2020 Llogaria 466“Kreditore për mjete nën ruajtje”është mbivlerësuar 

për 3,489,643 lekë. 
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5.1 Rekomandim:Nga Bashkia Dropull, nëpërmjet Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit, 

tëbëhen sistemimet në kontabilitet të llogarisë 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje” për 

vlerën3,489,643 lekë. duke njoftuar subjektet për paraqitjen e dokumentacionit të nevojshëm 

për tësistemuar dhe pastruar garancitë të cilat tashmë u ka kaluar afati i përcaktuar në kontratën 

einvestimitpërkatës. 
 

Nga verifikimi rezultoi se, me shkresat nr. 21,21/1-21/9 prot.,  në datë 07/01/2022 u dërguan 

njoftimet subjekteve për paraqitjen e dokumentacionit të nevojshëm për kryerjen e pagesave. 

Nga drejtoria e financës janë  kryer e pagesat dhe është  bërë dhe sistemimi i llogarisë 466 

“Kreditorë për mjete nën ruajtje”. 

Statusi:Pjesërisht e zbatuar. 

 

6. Gjetje nga auditimi: Për llog 467 “Kreditorë të ndryshëm” paraqiten faturat e pa 

likuiduara,vendime gjyqësore, investime dhe shërbime të cilat nuk bëhen hyrje dhe për vitin 

2020 paraqitennë shumën 0 lekë. Nga auditimi dhe kontrolli i pagesave për investimet e 

Bashkisë Dropull nga sistemi SIFQ i thesarit, kemi identifikuar pagesa faturash të likuiduara 

në2021dhe me kompetencë të vitit 2020, e cila përbën shtrembërim të informacionit financiar, 

duke qenë së detyrimet e prapambetura për vitin 2020 të përcjella në Ministrinë e Financave 

janë nënvlerësuar me10,730,000 lekë. 

6.1 Rekomandim:Titullari i Bashkisë Dropull në bashkëpunim me Drejtorinë e Financës dhe 

Buxhetit të bëjnë sistemimet për të pasqyruar në llogarinë 467“Kreditorë të ndryshëm” 

detyrimet për faturat e likuiduara për vitin 2020 në vlerën 10,730,000 lekë. Gjithashtu, 

passaktësimit të detyrimeve të prapambetura, duhet të merren masa raportimin e tyre në 

Ministrinë e Financave, raportim i cili aktualisht nuk është real. 
 

Nga verifikimi rezultoi se, rekomandimi është zbatuar nga Bashkia Dropull,nga ku drejtoria 

e financës deklaron se vlera 10.730.000 është: dy fatura nga projektet e BE-se të cilat janë 

paguar në vitin 2021 dhe raportimi i tyre si detyrim i lindur dhe njëkohësisht i shlyer është 

raportuar dhe është mbyllur raportimin vjetor të 2021. 

Statusi: Zbatuar 

 

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Blerje 

Transformator, Pompa” rezulton se Autoriteti Kontraktor nuk ka argumentuar dhe 

dokumentuar përzgjedhjen e Operatorëve Ekonomik që ka ftuar të marrin pjesë,në kundërshtim 

me përcaktimet e VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “ Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” neni39, pika 4. 

 

7.1 Rekomandimi: Bashkia Dropull të marrë masa që në rastin e zhvillimit të procedurave të 

llojit “Kërkesë për propozim” të argumentojë dhe të dokumentojë përzgjedhjen e operatorëve 

ekonomikë që do të ftojë të marrin pjesë në procedurën e prokurimit. 
 

Nga verifikimi rezultoi se, rekomandimi është zbatuar nga Bashkia Dropull. 

Statusi: Zbatuar 

 

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të operatorit fitues “A.” Shpk 

përprocedurën “Blerje Transformator, Pompa - viti 2019 “ u konstatua se formulari i ofertës së 

paraqitur nuk përputhet me preventivin që ka hedhur Autoriteti Kontraktor në sistem. Në 

formularin e ofertës mungojnë dy zëra, përkatësisht “Shërbim e me mjet autokosh” dhe 

“Shërbime me autovinç deri në 5 ton”. 

8.1 Rekomandim:Titullari i Autoritetit Kontraktor, të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë 

përkualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese 

të Dokumentevetë Tenderit, mepasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike. 
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Nga verifikimi rezultoi se, rekomandimi është zbatuar nga Bashkia Dropull. 

Statusi: Zbatuar. 

 

9. Gjetje nga auditimi: Me qëllim disiplinimin e përdorimit të fondeve buxhetore, si dhe 

eliminimin e rasteve të fillimit të procedurave të prokurimit publik, pa patur fonde në 

dispozicion është kërkuar që Njësia e Prokurimit, të posedojë përpara fillimit të procedurës së 

prokurimit “Kërkesën për marrje angazhimi”. Nga auditimi rezultoi se në asnjë nga procedurat 

objek tauditimi nuk ndodhej në dosjet përkatëse “Kërkesa për marrje angazhimi” dhe 

konfirmimi i saj nga Nëpunësi Autorizues dhe Nëpunësi Zbatues. 

9.1 Rekomandim: Titullari i Autoritetit Kontraktor në cilësinë edhe të Nëpunësit Autorizues, 

Njësia e Prokurimit dhe Nëpunësi Zbatues me qëllim eliminimin e mundësive, për marrje 

angazhimesh pa fonde nëdispozicion,të marrin masat ë menjëhershme ku NJP, me fillimin e 

çdo procedure prokurimi, duhet së pari ta mbështesë në Kërkesën për marrje angazhimi, nga 

struktura përkatëse dhe konfirmimin e saj nga NZ dhe NA. NJP, duhet të përcjellë në çdo rast 

Urdhër Prokurimin tek Nëpunësi Zbatues me qëllim që ky i fundit të kryejë depozitimin e tij 

në Degën e Thesarit, përpara fillimit të procedurës, për të konfirmuar disponibilitetin e fondeve 

në Degën e Thesarit, për çdo objekt investimi. 
 

Nga verifikimi rezultoi se, rekomandimi është zbatuar, pasi ka gjetur zbatim në vijimësi në 

procedurat e tjera që janë zhvilluar.. 

Statusi: Zbatuar. 

 

10.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi përcaktimin e kritereve kualifikuese dhe miratimin 

e Dokumentevetë Tenderit, u evidentuan mangësitëemëposhtme:Për procedurën “Blerje 

Transformator, Pompa - viti 2019“ në pikën 2.3 për kapacitetinteknik, kërkohet që Operatori 

Ekonomik duhet të ketë në stafin e punonjësve të pasqyruar nëlistë pagesa edhe 1 (një) 

Inxhinier Auditim Energjie. Nga auditimi i zërave të punimeve,konstatohet se nuk ka asnjë zë 

në preventiv që të ketë lidhje për nevojën e një Inxhinieri nëauditim energjie. Si rrjedhojë, 

kriteri i vendosur nga NJP konsiderohet jo i nevojshëm dukerezultuar në ulje të konkurrencës, 

dhe është në kundërshtim me përcaktimet e bëra në VKM-nënr.914, datë 24.12.2014 “Për 

rregullat eProkurimit Publik”, neni26, pika5.Në procedurën “Rehabilitimi i digave të 

ujëmbledhësve të Bashkisë Dropull (Kakavijë,Likomil, Peshkëpi dhe Bodrisht) dhe kanalit 

ujitës i rezervuarit të Peshkëpisë”për kapacitetin ekonomik dhe f inanciar si dhe për atë teknik 

OE duhet të dokumentojë: 

-Disponimit të numrit të punësuarve minimalisht 30 punonjës. Në procesverbalin për miratimin 

e dokumenteve të tenderit NJHDT nuk ka dhënë asnjë argument teknik dhe ligjor i 

dokumentuar mbi përcaktimin e numrit të nevojshëm të punonjësve të OE si më sipër dhe 

pamundësinë e kryerjes së objektit të prokurimit me më tepër apo më pak punonjës/punonjës 

tëcertifikuar. Për këtë shkak nuk mund të gjykohet nëse kjo kërkesë është në raport të drejtë 

me objektin,volumet dhe vlerën ekontratës. 

- Inxhinieri i Ndërtimi të jetë i çertifikuar me certifikatë trajnimi me titull; “Specialist 

përTestimin e Performancës së Produkteve të Ndërtimit”. Për vendosjen e këtij kriteri, NJHDT 

nuk ka faktuar në procesverbal argumente teknike dhe ligjore mbi domosdoshmërinë e saj në 

përmbushje të objektit të prokurimit. Në procedurën “Furnizimi me ujë nga pus shpimet i 

ujësjellësit rajonal Dropull i Poshtëmdhe rrejti shpërndarës i ujësjellësit të fshatrave Goranxi 

dhe Derviçan” në pikën 2.3 të DT “Kapaciteti Teknik”, nënpika 2.3.2 kërkohet që: 

”Operatori ekonomik ofertues duhet të ketëtë punësuar 1 (një) mjek të përgjithshëm ...”. 

Kykriter është kriter kualifikues i shfuqizuar referuar kuadrit ligjor, VKM nr. 632, datë 

15.7.2015“Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 108, datë 9.2.2011, të Këshillit të 

Ministrave “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e 

specializuara, qëmerren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1, pika 3, germa 
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“b” dhe pika 4germa “b” ku citohet se:Vendimi nr. 692, datë 13.13.2001, i Këshillit të 

Ministrave, “Përmasate veçanta tësigurimitdhe mbrojtjes sëshëndetitnë punë”, shfuqizohet”. 

“Operatori ekonomik ofertues duhet të dëshmojë se ka pjesë të stafit të shoqërisë 2 

(dy)punonjës, që përmbushin kriteret për të qenë koordinator për realizimin e punimeve në 

fushën esigurisë dhe të shëndetit gjatë realizmit të punimeve, .....”. Kriteri që OE të ketë në staf 

2punonjës për të qenë koordinator për realizimin e punimeve është i ekzagjeruar, i tepruar dhe 

imbivendoset punës së drejtuesve teknikë. Në këtë procedurë është vetëm një kontratë e vetme 

punimesh dhe sasia prej2 koordinatorësh është e tepërt. 

Në procedurën “Rikonstruksion Ura Llongo”OE, për kapacitetin ekonomik dhe financiar sidhe 

për atë teknik duhet të dokumentojë, punësim mesatar i të paktën 25 punonjësve. 

Nëprocesverbalin për miratimin e dokumenteve të tenderit NJHDT nuk ka dhënë asnjë 

argumentteknik dhe ligjor të dokumentuar mbi përcaktimin e numrit të nevojshëm të 

punonjësve të OE si më sipër dhe pamundësinë e kryerjes së objektit të prokurimit me më tepër 

apo më pak punonjës/ punonjës të certifikuar. Për këtë shkak nuk mund të gjykohet nëse kjo 

kërkesë është në raport të drejtë me objektin, volumet dhe vlerën e kontratës. 

Në procedurën “Ujësjellësi nga burimi i Manxifes & Rikonstruksion i ujësjellësit të 

fshatraveSelo, Llovinë, Krioner dhe Sotirë, Faza II”OE për kapacitetin ekonomik dhe financiar 

si dhepër atë teknik duhet të dëshmojë se ka të punësuar mesatarisht 170 persona staf përfshirë 

edhe atë tekniko menaxherial. Në proces verbalin për miratimin e dokumenteve të tenderit 

NJHDT nuk ka dhënë asnjë argument teknik dhe ligjor i dokumentuar mbi përcaktimin e numrit 

të nevojshëm të punonjësve të OE si më sipër dhe pamundësinë e kryerjes së objektit të 

prokurimit me më tepër apo më pak punonjës/punonjës të certifikuar. Për këtë shkak nuk 

mundtë gjykohet nëse kjo kërkesë është në raport të drejtë me objektin, volumet dhe vlerën e 

kontratës. 

10.1 Rekomandim: Autoriteti Kontraktor konkretisht Njësia e Prokurimit në çdo rast të 

përcaktimit të kritereve kualifikuese, duhet të analizojë, argumentojë dhe përcaktojë kritere 

tëveçanta kualifikuese në përputhje me objektin e kontratës, madhësinë dhe kompleksitetin e 

saj,dhe për çdo rast duhet të japë shpjegime në procesverbalin përkatës, që mbahet për këtë 

qëllim. Gjithashtu, nuk duhet të vendosë kërkesa, të cilat nuk janë të nevojshme dhe nuk kanë 

të bëjnë më përmbushjen e kriterit kualifikues të përcaktuar në Dokumentet eTenderit. 
 

Nga verifikimi rezultoi se, rekomandimi nuk është zbatuar nga Bashkia Dropull, pasi ky 

rekomandim ka gjetur zbatim në vijimësi në procedurat e tjera që janë zhvilluar dhe zbatuar 

në bazë të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 i ndryshuar me vendimin nr. 710, datë 24.11.2021 

proces verbalet e argumentimit të kritereve janë publikuar në app. 

Statusi: Zbatuar. 

 

11.Gjetje nga auditimi: Në zbatim të rekomandimeve të lëna nga KLSH me shkresën nr. 

610/62Prot, datë 04.12.2020,Bashkia Dropull me shkresën nr. 2247 Prot, datë 01.12.2020 ka 

ankimuar Vendimin nr. 371, datë 03.11.2020 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Gjirokastër me objekt shpërblim dëmi në vlerën 1,854,605 lekë pa TVSh në lidhje me kontratën 

nr.1198 Prot, datë 20.09.2017 me objekt “Mbi ndërtimin e rrjetit rrugor,Unaza e Pogonit, 

faza1”. Gjithashtu, me shkresën nr.187 Prot, datë 29.01.2021 ka ankimuar Vendimin 

nr.444,datë16.12.2020 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, me objekt–

shpërblim dëmi në vlerën 617,500 lekë pa TVSh, në lidhje me kontratën nr.875/1Prot, datë 

26.09.2016,“Qendër multifunksionale shërbimesh (sistemim godine ekzistuese) për Bashkinë 

Dropull”, dhe shpërblim dëmi në vlerën 947,400 lekë pa TVSh, në lidhje me kontratën nr.1523 

Prot, datë 29.12.2016, “Ujësjellësi i Jashtëm Dropull nga burimi i Manxifes”.  
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11.1 Rekomandim: Drejtoria Juridike në bashkëpunim meDrejtorinë e Financës dhe Buxhetit 

në Bashkinë Dropull të vazhdojë ndjekjen e të gjitha shkallëve të proceseve gjyqësore për 

arkëtimin e dëmit në vlerën 3,419,505 lekë. 

 

Nga verifikimi rezultoi se, rekomandimi është në proces nga Bashkia Dropull, Zyra juridike e 

ka çuar çështjen në Gjykatën e Apelit që të vazhdojë ndjekjen e të gjitha shkalleve të proceseve 

gjyqësore. 

Statusi: Rekomandimi është në proces zbatimi. 

 

Konkluzion 

Raporti përfundimtar dhe rekomandimet janë dërguar në Bashkinë Dropull me shkresën nr. 

96/11 datë 14.09.2021, pra më datë 15.03.2022 janë bërë 6 muaj nga data e dërgimit. Grupi i 

auditimit zhvilloi auditimin mbi nivelin e zbatimit të rekomandimeve të lëna nga auditimi i 

fundit i KLSh-së, ku rezulton se nga Bashkia Dropull kanë filluar të merren disa masa lidhur 

me zbatimin e rekomandimeve. Përkatësisht: 

- Është hartuar plani i veprimit më datë 08.10.2021 ku është përcaktuar struktura ose punonjësi 

përgjegjës për zbatimin e rekomandimit si dhe janë shprehur mbi pranimin ose jo të 

rekomandimeve. Rezulton se nga 11 rekomandime të lëna në total, janë pranuar plotësisht të 

gjitha. 

Nga 11 masa organizative tërekomanduara, janë zbatuar 7 rekomandime, janë në proces 2 

rekomandime, është zbatuar pjesërisht 1 rekomandim dhe nuk është zbatuar 1 rekomandim.  

 

Në përfundim rezulton se: 

- Janë zbatuar gjithsej 7 rekomandime, 7 rekomandime organizative, përkatësisht 2.1, 3.1, 

6.1, 7.1, 8.1, 9.1 dhe 10.1; 

- Nuk është zbatuar 1 rekomandim organizativ, përkatësisht me numër 4.1; 

- Janë në proces zbatimi 2 rekomandime, 2 rekomandime organizative, përkatësisht 1.1 dhe 

11.1; 

- Janë zbatuar pjesërisht 1 rekomandim organizativ, përkatësisht me numër 5.1. 

- Lidhur me rekomandimet e tjera referuar afateve të zbatimit dhe çështjeve që adresojnë janë 

trajtuar gjatë auditimit të pikave të programit të auditimit sikurse janë rekomandimet që lidhen 

me hartimin e pasqyrave financiare, rekomandimeve që lidhen me uljen e borxhit tatimor. 

Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1. Z. Dh.T, Kryetar i Bashkisë Dropull 

2. Znj.Th.P me detyrë Drejtore e Drejtorisë së Buxhetit dhe Financës 

3. Znj. L.XH me detyrë Drejtore e Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore 

4. Z. Ll.N me detyrë Drejtor i Drejtorisë  së Bujqësisë 

5. Z. A.T me detyrë Përgjegjës i Urbanistikës 

6. Z. A.M me detyrë Drejtore e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore. 

    

Titulli gjetjes:Mbi nivelin e zbatimit të rekomamdimeve të lëna në auditimin e mëparshëm 
 

Situata: 

Raporti përfundimtar dhe rekomandimet janë dërguar në Bashkinë Dropull me 

shkresën nr. 96/11 datë 14.09.2021, pra më datë 15.03.2022 janë bërë 6 muaj nga 

data e dërgimit. Grupi i auditimit zhvilloi auditimin mbi nivelin e zbatimit të 

rekomandimeve të lëna nga auditimi i fundit i KLSh-së, ku rezulton se nga Bashkia 

Dropull kanë filluar të merren disa masa lidhur me zbatimin e rekomandimeve. 

Përkatësisht: 

- Është hartuar plani i veprimit më datë 08.10.2021 ku është përcaktuar struktura ose 

punonjësi përgjegjës për zbatimin e rekomandimit si dhe janë shprehur mbi pranimin 
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ose jo të rekomandimeve. Rezulton se nga 11 rekomandime të lëna në total, janë 

pranuar plotësisht të gjitha. 

Në përfundim rezulton se: 

- Janë zbatuar gjithsej 7 rekomandime, 7 rekomandime organizative, përkatësisht 

2.1, 3.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1 dhe 10.1; 

- Nuk është zbatuar 1 rekomandim organizativ, përkatësisht me numër 4.1; 

- Janë në proces zbatimi 2 rekomandime, 2 rekomandime organizative, 

përkatësisht 1.1 dhe 11.1; 

- Janë zbatuar pjesërisht 1 rekomandim organizativ, përkatësisht me numër 5.1. 

- Lidhur me rekomandimet e tjera referuar afateve të zbatimit dhe çështjeve që 

adresojnë janë trajtuar gjatë auditimit të pikave të programit të auditimit sikurse janë 

rekomandimet që lidhen me hartimin e pasqyrave financiare, rekomandimeve që 

lidhen me uljen e borxhit tatimor. 

Kriteri: 

Ligji nr.1542014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit 

të Lartë të Shtetit” neni 15 gërma j; Ligji nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen vendore” 

Impakti: 

Ndikon në rritjen e efektivitetit të shërbimeve institucionale në dobi të komunitetit  

dhe në të ardhurat e buxhetit të Bashkisë Dropull  

Shkaku: 
 

Mos ndjekja e gjitha procedurave nga ana e njësive përgjegjëse, për të bërë të 

mundur zbatimin e të gjithë rekomandimeve  
 

Rëndësia:I mesëm 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Në mbështetje  të shkronjave (a) dhe (b) e nenit 15 “Të drejtat dhe detyrat e KLSH-së”, të ligjit 

nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin e Lartë të 

Shtetit”, rikërkohet marrja e masave për zbatimin e 4 rekomandimeve organizative 

përkatësisht: 1.1; 11.1 dhe 5.1, të cilat janë konsideruar në proces zbatimi dhe pjesërisht të 

zbatuara, si dhe 4.1 i pa zbatuar. 

 

2.5.Të ndryshme të dala gjatë auditimit 

Gjatë auditimit nuk pati probleme apo çështje të tjera për të shqyrtuar. 

 

 

IV. GJETJE DHE REKOMANDIME 

 

A. MASAT ORGANIZATIVE 
 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të dispozitave ligjore për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin e brendshëm u konstatua se:  

a-Nuk është hartuar strategji e plotë për menaxhimin e riskut, pasi i mungojnë plan-veprimet 

konkrete për marrjen e masave për eliminimin e risqeve të përcaktuara në rregjistrin e riskut, 

duke mos pasqyruar mënyrën apo rrugëzgjidhjen e situatës në rastin e ndodhjes apo konstatimit 

të dukurisë. 

b. Bashkia Dropull nuk disponon një program trajnimi për punonjësit, në mënyrë që të gjithë 

punonjësit të kualifikohen më mirë në fushat ku ato operojnë, si dhe të njihen më mirë me 

mënyrën e funksionimit të komponentëve të MFK. Këto veprime janë në kundërshtim meligjin 

nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar, nenet 

8/b,21/2,22/1, me Manualin e MFK Kap.II,pika 2.2.2/a, me Udhëzimin nr.16, datë 20.07.2016. 
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“Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit si dhe 

koordinatorit të riskut në njësitë publike”. (Më hollësisht trajtuar në faqet 15-21 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

1.1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Dropull, të marrë masa për njohjen nga stafi të ligjit 

për MFK dhe manualit përkatës të tij, për hartimin dhe miratimin e një strategjie të plotë të 

risqeve, me qëllim menaxhimin e riskut, ku të bëhet identifikimi, analiza dhe kontrolli i risqeve 

që mund të kenë impakt në arritjen e objektivave të institucionit.  

1.2. Rekomandim: Drejtoria e Burimeve Njerëzore të marri masa për hartimin e një programi 

vjetor të trajnimeve për ngritjen profesionale të stafit si dhe vendosjen e një sistemi komunikimi 

që të ofrojë informacionin e duhur për të gjithë punonjësit, menaxherët e lartë dhe titullarin e 

njësisë. 
 

                                                                                                          Menjëherë dhe në vijimësi 
 

 

2. Gjetje nga auditimi: Detyrimet e krijuara dhe të regjistruara në vitin 2021 janë nga mos 

likuidimi i dy faturave të muajit tetor 2021 në vlerë totale 2,998,286 lekë, përkatësisht nga 

furnizimi me ujë nga pus shpimet e ujësjellësit rajonal Dropull dhe rrjeti shpërndarës i fshatrave 

Goranxi dhe Dervician dhe supervizion punimesh “Rikonstruksion i rrjetit të brendshëm të 

ujësjellësit të Dervicianit, Sofratik dhe Terihat. Këto veprime janë në kundërshtim me kërkesat 

e Udhëzimit të MFE nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të 

buxhetit”, pika 101 “Në miratimin e fondeve sipas programeve dhe zërave të shpenzimeve, 

më parë do të mbulohen detyrimet e papaguara nga viti i mëparshëm dhe pastaj fondet për të 

financuar veprimtarinë e vitit në vazhdim”. (Më hollësisht trajtuar në faqet 27-32 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

2.1 Rekomandim: Bashkia Dropull të ndërpresë praktikën e krijimit të detyrimeve të reja si 

dhe të marrë masa për likuidimin e detyrimeve të prapambetura për dy faturat e vitit 2021 në 

vlerë 2,998,286 lekë. 
 

 

 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 

 

 

3. Gjetje nga auditimi: Për vitin 2021 gjendja e llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të 

ardhshme” në aktiv të  bilancit paraqitet në vlerën 0 lekë, e cila nuk  rakordon me gjendjen e 

llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” në pasiv të  bilancit për detyrimet e prapambetura ndaj 

të tretëve, ku për vitin ushtrimor 2021 mosrakordimi është në vlerën prej 2,998,286 lekë. Kjo 

vlerë nuk është evidentuar as në gjendjen e llogarisë 4342 “Të tjera operacione me shtetin (të 

drejta)” në aktiv. Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr.8 datë 

09.03.2018 ”Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar, Kreu III. “Procedurat për 

përgatitjen, paraqitjen dhe konsolidimin e pasqyrave financiare në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” pika 42. (Më hollësisht trajtuar në faqet 38-58 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

3.1. Rekomandim: Drejtoria e Buxhetit, Financës dhe Mbrojtjes Sociale, Bashkia Dropull në 

mbyllje të vitit 2022 të kryejë me saktësi kontabilizimin e detyrimeve të lindura të konstatuara 

(të prapambetura) ndaj të tretëve në llogarinë 467 “kreditorë të ndryshëm” dhe shpenzimeve të 

kryera për këto detyrime në llogarinë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”, duke i 

rakorduar ato. Për pasaktësitë e rezultuara në këto llogari në mbyllje të vitit 2021 të kryhen 

sistemimet e nevojshme kontabël, duke i reflektuar ato në bilanc. 
 

 

 

                                                                                                             Brenda datës 31.03.2023 
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4. Gjetje nga auditimi: Vlera e mbetur në fund të vitit 2021 prej 4,518,999 lekë e aktiveve 

afatgjata jo materiale e paraqitur në gjendjen e llogarisë 202 “Studime dhe Kërkime”, për 9 

projekt-studime për investime të pa  kryera nuk është llogaritur amortizim në masën 15% me 

metodën lineare. Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr.8 datë 09.03.2018 

“Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë 

e qeverisjes së përgjithshme” i ndryshuar, Kreu III, pika 36. (Më hollësisht trajtuar në faqet 

38-58 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1. Rekomandim: Drejtoria e Buxhetit, Financës dhe e Mbrojtjes Sociale në Bashkinë 

Dropull të kryejë veprimet e sistemimit në kontabilitet, duke bërë korrektimet e duhura për 

llogaritjen e amortizimit të aktiveve afatgjata jo materiale e paraqitur në gjendjen e llogarisë 

202 “Studime dhe Kërkime”, për 9 projekt-studime, të cilat janë jo koherente, pasi i përkasin 

investimeve të programuara në vite por të pa realizuara. 

 

Brenda datës 31.03.2023 
 

 

 

5. Gjetje nga auditimi: Gjendja e llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet” e cila si në 

mbyllje të vitit 2020 dhe në mbyllje të vitit 2021 paraqitet me gjendje 0, kur në fakt duhet të 

kishte të evidentuar vlerën e kapitalit të derdhur në bazë të zotërimit të aksioneve në masën 

100% nga Bashkia Dropull të Fondacionit (jo fitimprurës) “Akademia Sportive L.M”, të 

themeluar me datë 26.05.2021 për mbështetjen financiare nga Bashkia dhe njohjen nga federata 

sportive të aktiviteteve sportive të fëmijëve dhe të rinjve dropullitë. Sipas VKB nr.24 datë 

17.05.2021 rezulton se Bashkia Dropull ka derdhur si kapital fillestar vlerën prej 1,000,000 

lekë në momentin e themelimit dhe njohjes si person juridik nga Gjykata. Për vlerën e kapitalit 

prej 1,000,000 lekë të derdhur nga Bashkia Dropull, duhet të ishin kryer veprimet e kontabël 

në debi të llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet” dhe në kredi të llogarisë 1011, “Shtesa 

të fondit bazë”. Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimi i MFE nr.8 datë 9.3.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme” i ndryshuar, Kreu III, pika 31. (Më hollësisht trajtuar në faqet 38-

58 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

5.1. Rekomandim: Drejtoria e Buxhetit, Financës dhe Mbrojtjes Sociale  në Bashkinë Dropull 

të marrë masa, që të kryejë veprimet kontabël në debi të llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin 

e vet” në kredi të llogarisë 1011, “Shtesa të fondit bazë”për pasqyrimin në PF të investimeve 

kapitale në vlerën 1,000,000 lekë të kryera në vitin 2021, që lidhen me pjesëmarrjet me kapitalin 

e vet (fondet e veta) në kapitalin e e Fondacionit (jo fitimprurës) “Akademia Sportive L. M.”. 
 

Brenda datës 31.03.2023 
 

 

6. Gjetje nga auditimi: Për kontratat e investimeve me shtrirje kohore likujdimi përtej vitit 

ushtrimor rezulton se llogaria 231“Shpenzime për investime në proces” nuk është debituar dhe 

kredituar për vlera e tyre pjesore të paguara, duke  i kaluar pagesat në mënyrë të gabuar në 

llogarinë e aktivit, pa u kapitalizuar aktivi deri në vlerë të plotë. Gjendja  e kësaj llogarie nuk 

duhet të ishte në vlerën 0, kur ka investime në proces, kështu në fund të vitit 2021 konstatohet 

se 2 kontrata projektesh kanë mbetur pa u mbyllur për vlerën prej 2,998,286 lekë dhe vlera 

pjesore e paguar prej 119,554,178 lekë, e cila duhet ti përkiste gjendjes debitore llog. 

231“Shpenzime për investime në proces” me datë 31.12.2021 dhe jo gjendjes së llogarisë 

213“Rrugë, rrjete, vepra ujore”. Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr. 

8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” i ndryshuar, Aneksi 1, Pika 2 Klasa 2 si dhe 

kreu I pika 8, Kreu II pika 15/a,b,c,18/a,b, Kreu III pika 32. (Më hollësisht trajtuar në faqet 38-

58 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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6.1. Rekomandim: Drejtoria e Buxhetit, Financës dhe Mbrojtjes Sociale në Bashkinë Dropull 

në mbajtjen e kontabilitetit për blerje aktivesh afatgjata materiale dhe jo materiale, pagesat 

pjesore të vlerave të AQT duhet ti evidentojë në llogaritë 230-231 “Shpenzime në proces për 

rritjen e AQT” deri në vlerë të plotë. Pas realizimit  të plotë të investimit dhe marrjes në dorëzim 

të tij, si dhe likuidimit të plotë të vlerës së kontratave ti kontabilizojë në llogaritë e klasave 20-

21 sipas llojit të aktivit të kapitalizuar. 
 

                                                                                                              Brenda datës 31.03.2023 
 

 

7. Gjetje nga auditimi: Në fund të vitit 2021 gjendja e llogarisë së fondeve 7206 “Financim 

i pritshëm nga buxheti”  paraqitet në vlerën  prej 0 lekë, e cila nuk rakordon me gjendjen në 

vlerën 9,729,801 lekë të llogarisë analoge 4342 “Operacione me shtetin (të drejta)”, vlerë kjo, 

e cila nuk është e saktë dhe reale, pasi nuk pasqyron detyrimin që shteti i ka institucionit për 

shpenzime të konstatuara gjatë periudhës ushtrimore, por ende të papaguara, kur vlera e tyre 

në fakt në fund të vitit 2021 është 9,729,801 lekë. Këto veprime janë në kundërshtim me 

Udhëzimin e MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit 

të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” i ndryshuar, Aneksi 1, 

pika 3.3, nënpika 8. (Më hollësisht trajtuar në faqet 38-58 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

7.1. Rekomandim: Drejtoria e Buxhetit, Financës dhe Mbrojtjes Sociale në Bashkinë Dropull 

të kryejë veprimet e sistemimet kontabël për vlerat e detyrimeve që ka shteti ndaj institucionit, 

të cilat janë paraqitur gabim në llogaritë e fondeve në pasqyrën e performancës 

llog.7206“Financim i pritshëm nga buxheti”. Këto veprime ti kryejë për efekt të rregullimit të 

gjendjeve në fund të vitit 2021, si dhe në hartimin e pasqyrave financiare në mbyllje të vitit 

2022 të kryejë veprimet kontabël në mënyrë të saktë për detyrimet dhe të drejtat në postet 

përkatëse të bilancit.  
 

Brenda datës 31.03.2023 
 

 

 

8. Gjetje nga auditimi: Bashkia Dropull nuk ka marrë masa të plota për zbatimin e 

rekomandimeve të dhënë nga KLSh në auditimin e mëparshëm.  

Nga 11 masa organizative të rekomanduara dhe të pranuara janë zbatuar 7 prej tyre, zbatuar 

pjesërisht 1, në proces zbatimi 2 dhe pa zbatuar 1 masë. (Më hollësisht trajtuar në faqet 58-66 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

8.1. Rekomandim: Në mbështetje  të shkronjave (a) dhe (b) e nenit 15 “Të drejtat dhe detyrat 

e KLSH-së”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollin e Lartë të Shtetit”, rikërkohet marrja e masave për zbatimin e 4 rekomandimeve 

organizative përkatësisht: 1.1; 11.1 dhe 5.1, të cilat janë konsideruar në proces zbatimi dhe 

pjesërisht të zbatuara, si dhe 4.1 i pa zbatuar. 

  

                                                                                                                         Brenda datës 31.12.2022 

 

B. MASA PËR ULJEN E BORXHIT TATIMOR DHE RRITJEN E PERFORMANCËS 

NË ARKËTIMIN E DETYRIMEVE PËR TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE, 

PËRFSHIRË DHE DETYRIMET NGA QIRADHËNIA (TË ARDHURA TË 

MUNGUARA. 
 

 

 

1. Gjetje nga auditimi: Detyrimet nga taksat dhe tarifat familjare në Bashkinë Dropull janë 

në shumën 9,343,612 lekë për 1,406 familje dhe nga taksat dhe tarifat e bizneseve në shumën 

1,305,627 lekë për 19 biznese. Në fund të vitit 2021 gjendja e debitorëve (jo progresive, pasi 

para 2021 vlera është 0 lekë) për subjektet fizik/juridik dhe familjet është 10,649,239 lekë, 

vlerë kjo që ka sjellë të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Dropull. Këto të 
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ardhura të munguara kanë ardhur si rezultat i mos marrjes së masave të plota shtrënguese për 

arkëtimin e detyrimeve nga familjet dhe bizneset debitore në kundërshtim me ligjin nr. 9920, 

datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e  Shqipërisë” i ndryshuar, nenet 

89,90,91,93. (Më hollësisht trajtuar në faqet 32-38 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1 Rekomandim: Drejtoria e Tatim Taksave Vendore të marrë masa për të ndjekë të gjitha 

procedurat e duhura ligjore për arkëtimin e vlerës 10,649,239 lekë nga taksapaguesit privat dhe 

familjarë. 
 

 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

 

 

V. ANEKSE 
Anekset e mëposhtme, tabelat dhe pasqyrat janë pjesë përbërëse e Raportit Përfundimtar të 

Auditimit, ku në mënyrë më të zgjeruar trajtohen çështje të caktuara. 

 

Aneksi nr. 1 

 

Materialiteti dhe faktorët e riskut për subjektin Bashkia Dropull. 

Nisur nga gjykimi dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë, duke ditur që materialiteti shpreh 

nivelin maksimal nivelin të devijimit që audituesi e vlerëson si të mundshëm për të influencuar 

te përdoruesit e informacionit financiar, kemi përcaktuar materialitetin në masën 1% për të 

gjitha zonat e llogarisë të planifikuara për t’u audituar. Nën gjykimin profesional të audituesit, 

grupi i punës ka ulur gamën e gabimeve për tu konsideruar, duke marrë në konsideratë pragun 

e materialitetit prej 1%, pasi gjatë kryerjes së testeve të kontrollit është konkluduar që sistemet 

e kontrollit të brendshëm kanë risk të ulët. Metodologjia e aplikuar gjatë planifikimit konsiston 

në auditimin e të dhënave të siguruara nga vetë subjekti dhe verifikimin e tyre me evidencat 

periodike me Thesarin, si dhe dokumentacionin shoqërues (praktikën e urdhër transfertave). 

Konkretisht, mbi transaksionet u aplikuan: 

- teste të kontrolleve për të verifikuar se si kanë funksionuar sistemet e kontrollit të 

brendshëm (trajtuar gjerësisht ne pikën e programit mbi menaxhimin financiar dhe 

kontrollin); dhe 

- teste të detajeve. 

Nën gjykimin profesional të Audituesve të pavarur, për përzgjedhjen e kampioneve për 

ekzaminim, në zërat e shpenzimeve, u morën në konsideratë dy elementë:  

 Risku i lidhur me shpenzimin specifik, nga ku nën gjykimin profesional të audituesit 

niveli i riskut për shpenzime që lidhen me llogaritë u vlerësua nga 0.7 deri 2; dhe 

 Pesha specifike që ky zë shpenzimesh zë ndaj totalit të shpenzimeve të subjektit. 

Për të përzgjedhur minimumin e çështjeve për auditim, mbi këta zëra shpenzimesh, u aplikuan 

format e përllogaritjes si më poshtë: 
 

 

Bashkia  Dropull viti 2021  
 Emërtimi i Shpenzimeve   Vlera e 

Popullatës  
 Faktori i Riskut (mund të 

jetë  0.7 ose 2 ose 3)  
 Çështje për tu 

shqyrtuar  
 Paga (600)  77191                              2,00  48 
 Sigurime Shoqërore (601)  12904                              0,70  3 
 Mallra e Shërbime (602)  42302                              1,00  13 
 Investime të brend. (230-231)  65728                              2,00  41 
 Te tjera transfer. korren (604)  1054                              0,70  0 
 Total  199.179  

  

 Materialiteti në %  2% 
  

 Materialiteti në vlerë      3.984  
  

 Kalkulimi i precizionit    
  

 Materialiteti      3.984  
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 Gabimi i lejuar (10% - 20%)                  398  
  

 Nëntotali      3.585  
  

 Precizioni i planifikuar (80-90%)  90% 
  

 Vlera e precizionit      3.227  
  

 Bashkia Dropull viti 2021  
 Emërtimi i të ardhurave   Vlera e 

popullatës  
 Faktori i Riskut (mund të 

jetë  0.7 ose 2 ose 3)  
 Çështje për tu 

shqyrtuar  
 Të ardhura nga taksat e tarifat  68.755                               0,70  43 
 Të ardhura nga privatizimi         
 Total   68.755  

  

 Materialiteti në %  2% 
  

 Materialiteti     1.375  
  

 Kalkulimi i precizionit    
  

 Materialiteti    1.375  
  

 Gabimi i lejuar (10%-20%)                 138  
  

 Nëntotali   1.238  
  

 Precizioni i planifikuar (80 -90%)  90% 
  

 Vlera e precizionit   1.114  
  

 
 

Aneksi nr. 2:   

 

Mbi vlerësimin e riskut Bashkia Dropull. 

 

Kemi ndërmarrë procedurat për vlerësimin e riskut (analiza), me qëllim sigurimin e nivelit të 

kërkuar të njohjes së riskut të brendshëm dhe riskut të kontrollit të subjektit. Informacion të 

vlefshëm morëm dhe nga procedurat e ndjekura nga vetë subjekti për vlerësimin e riskut, duke 

ja nënshtruar skepticizmit profesional nga ana e audituesve.  

- U krye planifikimi dhe identifikimi i riskut të auditimit. Njohja me subjektin që auditohet për 

të kuptuar të gjithë elementët e mjedisit të kontrollit. U identifikuan dhe vlerësuan zonat 

kryesore të llogarisë dhe shënimeve shpjeguese për të përcaktuar pohimet kryesore të auditimit 

në bazë të materialitetit të përcaktuar. 

-U përcaktua strategjia dhe vlerësimi i riskut duke identifikuar klasat e transaksioneve dhe 

kontrolleve kyçe. Kuptimi i proceseve të rrjedhjes së punës dhe kontrollet bazë të aplikuara. U 

përcaktuan kontrollet kryesore për tu testuar dhe vlerësimi paraprak i kombinuar i riskut (i 

rishikuar përgjatë gjithë punës audituese). U përcaktuan testet e kontrolleve dhe testet 

thelbësore të auditimit që do të kryhen në bazë risku. 

- U ekzekutuan procedurat e testimit si testimi i funksionimit të kontrolleve kryesore të entitetit, 

përfshirë zbatimin e kuadrit rregullator për menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe saktësia e 

veprimeve rregulluese dhe mbyllëse për paraqitjen e pasqyrave financiare. 

 

 Aneksi nr.3 

 

Analiza e llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” 

Nr. Emertimi i objektit 
Gjendje 

31,12,2020 Te hyra 21 Te dala 21 Gjendja 
1 Burimi klishar 94,926   94,926 
2 Depo uji Pepel 260,444   260,444 
3 Ujesjelles Llovine-Likomil 73,797   73,797 
4 Linje e brendshem -ujesjellsi Bodrisht 82,380   82,380 
5 Ujesjelles  Jorgucat 2,000   2,000 
6 Ujesjelles  Dervician 665,971   665,971 
7 Ujesjelles Selcke 50,712   50,712 
8 Ujesjelles Manxife 2387951 1,060,536   1,060,536 
9 Rikonstruksion ne rrjetin e ujesjellsit -   - 

10 Transformator pompa 105,186   105,186 
11 Depo uji Koshovice 145,782   145,782 
12 Depo uji Skore 119,895   119,895 
13 Ujesjell Manxife e rikon fsh Selo Lovin Krioner 3,966,746 4721835  8,688,581 
14 Furnizim nga pus shpimi Goranxi Dervician 982,979 2500000  3,482,979 
15 Rikonstruksion ne rrjetin e ujesjellsave 308,918   308,918 
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16 Gjelberimi 99,942   99,942 
17 Vatra e kultures Ai-Nikolla 14,748   14,748 
18 Shkolla Catiste 45,450   45,450 
19 Rruga Kerre 528,018   528,018 
20 Rruga Sopik 60,546   60,546 
21 Rruga Polican 19,176   19,176 
22 Murri i varezave Grapsh 92,583   92,583 
23 Ura Likomil 130,886   130,886 
24 Rruge te brendshme Pogon 179,010   179,010 
25 Rruge ne njesin administrative Pogon 211,250   211,250 
26 Rrug te brendsh Dropull e mure mbajtes Vodhin -   - 
27 Ndertim lera Bularat Bodrishte Sotire -   - 
28 Rruge te brendshme te bashkise -   - 

 Rrua hyrese Vrisera - 349999  349,999 
29 Ura Llongo 339,429 477,805  817,234 
30 Rikonstruksion irrugeve te brendshem 405,333   405,333 
31 Rikonstruksion i rruges Hllomo 94,770   94,770 
32 Pastrim kanali Pepel 145,752   145,752 
33 Blerje automjeti 102,000   102,000 
34 Blerje automjeti 117,000   117,000 
35 Garazh MZSH 75,771  75771 - 
36 Rehab diga ujembledh Kakav Likomi Peshkëp Bodrisht 338,520 1456138  1,794,658 
37 Rikonstruksion shkollat 109,777 332168  441,945 

 Rik.i rrjet.te brendshme Zervat,vaniste… - 4023208  4,023,208 

 Rik.i rrugeve e mbrojtje malore - 792,858  792,858 

 Rik.i rrjet.te brendshme Dervician Teri - 2443436  2,443,436 
38 SHUMA 231 11,030,233 17,097,447 75,771 28,051,909 
39 Riparim kanali-rezervuar Pepel 16,424   16,424 
40 Pastrim kanale Kulluese 124,413   124,413 
41 Mirembajtje rruge 69,315   69,315 
42 Restaurim dhe pastrimi kanalit vadites rezervuari i Pepelit 336,648   336,648 
43 Pastrim kanale Kulluese 53,396   53,396 
44 Restaurim dhe pastrimi i kanalit AI-Jorgji vrisera -dervician -   - 
45 Pastrim kanalesh ne teritorin e bashkise 93,002   93,002 

 Mirembajtje rruga Pogon - 102,894  102,894 
46 SHUMA 602 693,198 102,894  796,092 
47 SHUMA 231+602 11,723,431 17,200,341 75,771 28,848,001 

 Gjendja Civile 89,554 282,900 292,150 80,304 

 Gjithsej 11,812,985 17,483,241 367,921 28,928,305 
 

 

 

Aneksi nr.4 
Formati nr.2 “Pasqyra e përformancës financiare” 

Nr. Nr.   VITI VITI 

rreshti Llogarije P E R S H K R I M I  I  OPERACIONEVE  USHTRIMOR I MEPARSHEM 
a b c 1 2 
1 A TE ARDHURAT  239,526,501 232,556,765 
2 70 I.TE ARDHURAT NGA TAKSAT E TATIMET 36,304,786 33,167,063 
3 700 1.Tatimi mbi te Ardhurat  2,369,853 2,226,602 
4 7000 Tatim mbi te ardhurat personale 2,210,821 1,677,605 
5 7001 Tatim mbi Fitimin     
6 7002 Tatim mbi Biznesin e vogel 159,032 548,997 
7 7009 Te tjera Tatime mbi te  ardhurat     
8 702 2.Tatimi mbi Pasurine 16,510,935 15,874,427 
9 7020 Tatim mbi Pasurine e palujtshme  16,510,935 15,874,427 

12 703 3.Tatime mbi mallrat e sherbimet brenda vendit 17,423,998 15,066,034 
17 7035 Taksa vendore mbi perdorimin e mallrave e lejim veprimtarie 17,423,998 15,066,034 
18 704 4.Takse mbi tregtine  dhe transaksionet nderkombtare 0 0 
26 75 II.KONTRIBUTE SIGURIME SHOQERORE E SHENDETESORE 0 0 
34 71 III.TE ARDHURA JO TATIMORE 17,957,424 20,890,759 
35 710 1.Nga ndermarrjet dhe pronesia 4,644,945 5,663,472 
38 7109 Te tjera nga ndermarrjet dhe pronesia 4,644,945 5,663,472 
39 711 2.Sherbimet Administrative dhe te Ardhura Sekondare 13,247,217 15,215,322 
40 7110 Tarifa administrative dhe rregullatore 13,247,217 10,907,999 
41 7111 Te ardhura sekondare e pagesa sherbimesh    105,500 
42 7112 Takse per veprime gjyqsore e noteriale     
43 7113 Te ardhura nga shitja e mallrave e sherbimeve    1,800,170 
44 7114 Te ardhura nga biletat     
45 7115 Gjoba, kamatvonesa, sekuestrime e  zhdemtime   198,173 
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46 7116 Te ardhura nga   transferimi prones,Legalizimi i ndertimeve pa leje   2,203,480 
47 719 3.Te tjera te ardhura jo tatimore 65,262 11,965 
48 76 IV.TE ARDHURA FINANCIARE 0 0 
53 72 V.GRANTE KORENTE 185,764,866 178,869,915 
54 720 1.Grant korent I Brendshem  175,562,270 178,869,915 
55 7200 Nga Buxheti  per NJQP(Qendrore) 171,271,385 163,391,609 
56 7201 Nga Buxheti  per NJQP(Vendore)     
61 7206 Financim I pritshem nga buxheti    10,647,386 
62 7207 Sponsorizime te brendshme( nga te trete) 405,450 1,226,060 
63 7209 Te tjera grante korente te brendshme 3,885,435 3,604,860 
64 721 2.Grant korent I Huaj  10,202,596   
65   Nga Qeveri te Huaja     
66   Nga Organizata Nderkombetare 10,202,596   
67   VI.TE ARDHURA TE TJERA 0 0 
73 73 VII.NDRYSHIMI I GJENDJES SE INVENTARIT TE PRODUKTEVE   -500,575 -370,972 
74 B SHPENZIMET 200,432,590 186,135,068 
75 600 I.PAGAT DHE PERFITIMET E PUNONJSEVE  80,697,683 73,402,990 
76 6001 Paga, personel I perhershem  80,697,683 73,402,990 
77 6002 Paga personel I Perkohshem  0   
78 6003 Shperblime 0   
79 6009 Shpenzime te tjera per personelin  0   
80 601 II.KONTRIBUTE TE SIGURIMEVE  13,245,856 12,261,896 
81 6010 Kontributi I Sigurimeve Shoqerore   12,261,896 
82 6011 Kontributi I Sigurimeve Shendetesore     
83 602 III.BLERJE MALLRA E SHERBIME 42,301,928 34,755,084 
84 602 Mallra dhe sherbime te tjera    
85 6020 Materiale zyre e te pergjitheshme 4,391,640 5,522,044 
86 6021 Materiale dhe sherbime speciale 863,741 2,469,226 
87 6022 Sherbime nga te trete 8,876,568 8,064,720 
88 6023 Shpenzime transporti 8,228,705 4,810,971 
89 6024 Shpenzime udhetimi 447,520 273,710 
90 6025 Shpenzime per mirembajtje te zakonshme 9,853,787 5,031,682 
91 6026 Shpenzime per qeramarrje     
92 6027 Shpenzime per detyrime per kompesime legale 420,532 158,876 
93 6028 Shpenzime te lidhura me huamarrjen per hua     
94 6029 Shpenzime te tjera operative  9,219,435 8,423,855 
95 603 IV.SUBVECIONE 0 0 

101   V.TRANSFERIME KORENTE 40,670,588 42,068,960 
102 604 1.Transferime  korente  te brendshme  1,053,130 0 
103 6040 Transferime korente tek nivele tjera te Qeverise     
104 6041 Transferime korente tek institucione qeveritare te ndryshme     
105 6042 Transferime korente tek Sigurimet Shoqerore e Shendetsore     
106 6044 Transferime korente tek Organizatat jo fitimprurse 1,053,130   
107 605 2.Transferime  korente  me jashte 0 0 

112 606 3.Transferime  per Buxhetet familjare e Individe 39,617,458 42,068,960 
113 6060 Transferta Te paguara nga ISSH e ISKSH     
114 6061 Transferta Paguara nga Inst.Tjera e Org.Pusht.Vendor 39,617,458 42,068,960 
115   VI.SHPENZIME FINANCIARE  0 0 
116 65 1.Shpenzime Financiare te brendshme  0 0 
121 66 2.Shpenzime Financiare te jashtme  0 0 
125   VII.KUOTA AMORTIZIMI DHE SHUMA TE PARASHIKUARA 0 0 
130 63 VIII.NDRYSHIMI I GJENDJES SE INVENTARIT -500,575 -370,972 
131   IX.SHPENZIME TE TJERA 24,017,110 24,017,110 

132 85 TEPRICA OSE DEFICITI I PERIUDHES 
39,093,911 46,421,697   (Rezultati I Veprimtarise se vititUshtrimor) 

 

 

 

 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi. 

 

 

 

 

KONTROLLI I LARTË  I SHTETIT 


