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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

I.a. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit 

 

Mbështetur në Ligjin 154/2014 Datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

KLSH”, në zbatim të Programit të Auditimit nr. 261/1 prot., datë 02.03.2020 “Mbi 

audititmin financiar në Bashkinë Roskovec”, si dhe shkresës “Njoftim për ndryshim në 

programin e auditimit nr. 261/2, datë 24.04.2020”,  miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 

02.03.2020 deri më datën 22.05.2020, në Institucionin Bashkia Roskovec u krye auditimi 

“Financiar”. Auditimi mbuloi periudhën prej 01.01.2017 deri më datën 31.03.2020. 

 

Auditimi u krye nga grupi i auditimit me përbërje:  

1. B.M., përgjegjës grupi 

2. J.L., anëtar grupi 

3. I.Sh., anëtar grupi 

Auditimi u krye me zgjedhje, mbi bazën e riskut dhe materialitetit. 

 

F.t mbi të cilat është shtrirë auditimi, sipas programit të auditimit, janë pasqyrat financiare të 

vitit 2017, 2018 dhe 2019, për të cilat u auditua rregjistrimi i të dhënave dhe mbajtjen e 

kontabilitetit, saktësia e pasqyrave financiare, aplikimin e parimeve kontabël si dhe nëse 

transaksionet financiare janë në përputhje me kërkesat ligjore dhe parimet për një qeverisje të 

mirë në përmbushje të objektivave të institucionit, ngritja dhe funksionimin e sistemit të 

kontrollit të brendshëm, vlerësimin e njësisë së auditit të brendshëm, planifikimin dhe 

zbatimin e buxhetit, planifikimi për të ardhurat dhe masat e marra për arkëtimin e tyre,  

zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm. 

Për këto u analizuan evidencat e marra nga subjekti i audituar, si dhe u përdorën testet e 

nevojshme si pjesë e procedurës së auditimit. 

Për gjetjet e konstatuara nga grupi i auditimit janë mbajtur 5 akte konstatimi dhe një akt 

verifikim, të cilët janë dorëzuar në protokollin e subjektit të auditimit brenda afatit të 

periudhës së auditimit. 

Nga grupi i auditimit janë shqyrtuar me kujdes kundërshtitë e bëra nga subjekti i audituar, 

mbi aktet e konstatimit dhe projektraportin dhe janë marrë në konsideratë ato kundërshti të 

cilat janë të mbështetura nga ana ligjore, apo është paraqitur dokumentacion shtesë, ndërsa 

për rastet e tjera të cilat nuk gjejnë argumentim, mangësitë gjejnë pasqyrim në këtë Raport 
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Përfundimtar Auditimi, i cili i dërgohet subjektit për njohje dhe marrjen e masave për 

përmirësimin e gjendjes. 

Mbështetur në punën audituese në teren (subjekt), në evidencat e marra të cilat sipas 

mendimit tonë kanë qenë të përshtatshme,të mjaftueshme dhe të besueshme për punën 

audituese, mbështetur në projekt raportin e auditimit, kundërshtitë e subjektit të audituar, 

qëndrimin e grupit të auditimit ndaj kundërshtive të subjektit, rezultatet kryesore të punës 

audituese përfshihen në këtë përmbledhje ekzekutive të Raportit Përfundimtar të Auditimit si 

më poshtë: 

I.b. Përshkrim i përmbledhur i gjetjeve dhe rekomandimeve, sipas tabelës së mëposhtme: 

 

Gjetja Përmbledhje e gjetjes Referenca  

në Pr. 

Raport 

Rëndësia Rekomandimi 

1 

Gjetje nga auditimi: Në auditimin e 
ushtruar në Bashkinë Roskovec u 

konstatua se për vitet 2017, 2018 dhe 

2019, është kryer inventari fizik i disa 

aktiveve të qëndrueshme të 
patrupëzuara, të trupëzuara dhe 

qarkulluese, por u konstatua se 

procedurat për miratimin e inventarëve 
të propozuara për dalje jashtë përdorimit, 

asgjësimin e tyre si dhe sistemimin e 

llogarive kontabël sipas rezultateve të 
inventarëve, janë bërë në vitin ushtrimor 

pasardhës. 

Në këto kushte, llogaritë financiare të 

aktiveve, nuk paraqesin me vërtetësi 
gjendjen fizike të vitit ushtrimor. 

Konkretisht: 

-Për vitin ushtrimor 2017, janë kryer 
veprime për sistemimin e llogarive 

kontabël sipas rezultateve të 

inventarizimit të vitit 2016 ku për 
nxjerrjet jashtë përdorimit, janë pakësuar 

llogaria 218 “Inventar ekonomik” për 

shumën 4,290,890 lekë dhe llogaria 32 

“Inventar i imët” për vlerën 1,568,059 
lekë. 

-Për vitin ushtrimor 2018, janë kryer 

veprime për sistemimin e llogarive 
kontabël sipas rezultateve të 

inventarizimit të vitit 2017 ku për 

nxjerrjet jashtë përdorimit, janë pakësuar 

llogaria 218 “Inventar ekonomik” për 
shumën 4,526,931 lekë dhe llogaria 32 

“Inventar i imët” për vlerën 1,177,793 

lekë. 
-Për vitin ushtrimor 2019, janë kryer 

veprime për sistemimin e llogarive 

kontabël sipas rezultateve të 
inventarizimit të vitit 2018 ku për 

40-60 

I mesëm 

Kryetari i Bashkisë Roskovec, si 

dhe komisionet e inventarizimit 

përkatës të marrin masa për 

mbylljen e procedurave të 
inventarizimit vjetor brenda vitit 

ushtrimor, me qëllim që rezultatet e 

inventarizimit të pasqyrohen drejtë 
dhe në kohë në llogaritë e 

pasqyrave financiare që lidhen me 

procesin e inventarit. Për diferencat 
eventuale të konstatuara nga 

inventarizimi, të nxirren 

përgjegjësitë përkatëse dhe të 

procedohet sipas kuadrit rregullator 
në fuqi për sistemimin e llogarive 

kontabël, duke nxjerë në kohë aktet 

e nevojshme administrative 
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nxjerrjet jashtë përdorimit, janë pakësuar 

llogaria 218 “Inventar ekonomik” për 

shumën 2,255,108 lekë dhe llogaria 32 

“Inventar i imët” për vlerën 1,622,824 
lekë, ndërkohë që nga inventarizimi i 

kryer në vitin 2019, janë propozuar për 

tu nxjerrë jashtë përdorimit inventarë në 
vlerën 2,487,404 lekë, të cilat janë 

miratuar në vitin pasardhës. 

Kjo praktikë e mos mbylljes në kohë të 
procedurave të inventarizimit dhe 
sistemimit të llogarive kontabël, është 
shkelje e parimit të përkatësisë, 
plotësisë dhe kërkesave të UMF nr. 8, 
datë 9.03.2018 “Për procedurat e 
përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 
pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e 
Qeverisjes së Përgjithshme” Kap. II, pikat 
5, 8, Kap. III, pikat 28, 30 (Më hollësisht 
trajtuar në pikën C, faqe 38-59 të 
Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
 

2 
 40-60 

I mesëm 
 

 

3 

Gjetje nga auditimi: Në fund të vitit 

2019, gjendja e llogarisë 466 “Kreditorë 

për mjete në ruajtje” është në vlerën 

kontabël 57,935,499 lekë. Nga të dhënat 
analitike të kësaj llogarie për vitet 2017, 

2018 dhe 2019, konstatohet se në këtë 

llogari, gjenden të ngurtësuara fonde 
para vitit 2017 për të cilat prej disa 

vitesh është përmbushur afati i garancisë 

dhe nuk është bërë likuidimi i tyre, për 

25 raste në shumën 15,703,367 lekë. Në 
këto raste, është përmbushur afati i 

garancisë së punimeve prej 1 viti nga 

dorëzimi i objekteve të investuara. Nga 
njësia vendore nuk janë marrë masa për 

zbatimin e detyrimeve kontraktuale, 

duke mos u njoftuar subjektet për 
paraqitjen e dokumentacionit të duhur 

për likuidimin e vlerës së mësipërme. 

Mos likuidimi i fondeve brenda afatit 

sipas kushteve të kontratës nga Drejtoria 
Ekonomike është në kundërshtim me 

kërkesat e pikës 10, Kap. II të UKM nr. 

3, datë 15.02.2011 “Për mbikëqyrjen dhe 
kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i 

ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën C, faqe 38-59 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

40-60 

I mesëm 

1 Rekomandimi: Kryetari i 

Bashkisë Roskovec të analizojë 
cilat janë shkaqet e mos likuidimit 

të vlerës 15,703,367 lekë, e cila 

përfaqëson vlerën e garancisë së 
punimeve për 25 objekte të 

përfunduara dhe të marra në 

dorëzim. Nga Titullari dhe 

Drejtorit ekonomik të merren masa 
për likuidimin e vlerës së 

mësipërme, por duke analizuar më 

parë gjendjen nëse është 
përmbyllur garancia e defekteve të 

punimeve  dhe nëse janë bërë 

korrigjimet e punimeve për çdo 
kontratë së cilës nuk i është 

likuiduar kjo garanci. Nëse ka 

defekte dhe mos realizime të 

punimeve, atëherë kjo vlerë nuk 
duhet të likuidohet. 
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4 

. Gjetje nga auditimi: Nga analiza e 

detyrimeve kreditore për vitet 2017, 

2018 dhe 2019, u konstatua se: 
-Në fund të periudhave ushtrimore, kanë 

rezultuar detyrime të pa paguara ndaj të 

tretëve, ndërkohë që nuk janë përdorur të 

gjitha burimet financiare të vitit. Për 
vitet 2018 dhe 2019, shumat e 

detyrimeve të pa paguara, janë më të 

mëdha se burimet financiare të pa 
përdoruara që tregon se janë kryer 

shpenzime pa pasur fondet e nevojshme. 

Më konkretisht sipas viteve, u konstatua: 
-Për vitin 2017, shuma e detyrimeve të 

pa paguara llogaria  401-408 “Furnitorë 

e llogari të lidhura me to” dhe llogaria 

467 “Kreditorë të ndryshëm” janë 
148,308 mijë lekë kurse fonde të 

trashëguara për vitin pasardhës, llogaria 

520 “Disponilitete në thesar” janë 
194,830 mijë lekë, ndërkohë që nuk janë 

pasqyruar detyrime kreditore në një rast 

për shumën 5,332 mijë lekë, vlera e 
situacionit të punimeve subjekti “B 93” 

SHPK. 

-Për vitin 2018, shuma e detyrimeve të 

pa paguara llogaria  401-408 “Furnitorë 
e llogari të lidhura me to” dhe llogaria 

467 “Kreditorë të ndryshëm”, janë 

83,686 mijë lekë kurse fonde të 
trashëguara për vitin pasardhës, llogaria 

520 “Disponilitete në thesar” janë 

57,239 mijë lekë. 

-Për vitin 2019, shuma e detyrimeve të 
pa paguara llogaria 401-408 “Furnitorë e 

llogari të lidhura me to” dhe llogaria 467 

“Kreditorë të ndryshëm”, janë 148,800 
mijë lekë, kurse fonde të trashëguara për 

vitin pasardhës, llogaria 520 

“Disponilitete në thesar” janë 73,517 
mijë lekë. 

Një praktikë e tillë në menaxhimin e 

fondeve, është në kundërshtim me 

kërkesat e UMF Nr. 2, datë 6.2.2012 
“Për procedurat standard të zbatimit të 

buxhetit” i ndryshuar, pika 101 dhe UMF 

nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e 
përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e 

Qeverisjes së Përgjithshme”, Kreut III, 
pika 28 dhe 30 (Më hollësisht trajtuar në 

40-60 

I lartë 

Rekomandimi: Drejtoria e 

Financës të marrë masat për 

organizimin e mbajtjen e 
kontabilitetit sipas kërkesave 

ligjore duke kontabilizuar të drejtat 

dhe detyrimet ndaj të tretëve në 

momentin e konstatimit. Të merren 
masa për shlyerjen në kohë të 

detyrimeve kreditore, në zbatim të 

kërkesave ligjore, në mënyrë që 
këto detyrime të mos mbarten nga 

njëri vit në tjetrin, duke krijuar 

vështirësi financiare për njësinë 
vendore. 
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pikën C, faqe 38-59 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

5 

Gjetje nga auditimi: Bashkia Roskovec, 

për vitet 2018 dhe 2019, ka transferuar 

aktive të qëndrueshme për njësitë vartëse 
të saj për vlerën kontabël gjithsej 

125,905,277 lekë, nga të cilat në vitin 

2018 në shumën 56,469,346 lekë. Sipas 
llogarive dhe njësive vartëse si vijon: 

Për U.K. në shumën 56,539,346 lekë. 

-Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” 

për 56,469,346 lekë (transferuar në vitin 
2018). 

-Llogaria 214 “Instalime teknike, 

makineri paisje, vegla pune” 70,000 
lekë. 

Për Ndërmarjen e Pastrim, Gjelberim 

dhe Mirëmbajtje Varreza në shumën 

41,313,675 lekë. 

-Llogaria 210 “Toka, troje, terene” për 

shumën 7,111,260 lekë.  

-Llogaria 211 “Pyje kullota plantacione” 
për shumën 1,562,400 lekë. 

-Llogaria 212 “Ndërtime K.e”për 

shumën 6,694,746 lekë. 
-Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” 

për shumën 889,974 lekë. 

-Llogaria 214 “Instalime teknike, 

makineri paisje, vegla pune”6,711,720 
lekë 

-Llogaria 215 “Mjete transporti” për 

shumën 16,289,592 lekë. 
-Llogaria 218 “Inventar ekonomik” për 

shumën 2,053,983 lekë. 

Për Ndërmarjen e Shërbimeve dhe 

Mirëmbajtjes në shumën 28,052,256 

lekë. 

-Llogaria 212 “Ndërtime K.e” për 

shumën 478,788 lekë. 
-Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” 

për shumën 9,658,536 lekë. 

-Llogaria 214 “Instalime teknike, 
makineri paisje, vegla pune” për shumën 

3,484,320 lekë. 

-Llogaria 215 “Mjete transporti” për 
shumën 13,831,992 lekë. 

-Llogaria 218 “Inventar ekonomik” për 

shumën 598,620 lekë. 

U konstatua se procedurat e transferimit 
të Aktiveve nuk janë të plota, pasi në 

vendimet e Këshillit të Bashkisë nuk 

është përcaktuar vlera në lekë për çdo 

40-60 

I lartë 

Rekomandim: Drejtoria e 

Financës në bashkëpunim me 

Drejtorinë e Shërbimeve, të marrin 

masat e nevojshme për  përgatitjen 
e dokumentacionit të nevojshëm 

teknik dhe financiar për të gjitha 

asetet që janë transferuar nga 
Bashkia Roskovec në Njësitë 

Vartëse. Të përcaktohen vlerat 

përkatëse kontabël për asetet e 
transferuara, si dhe të hartohen 

procesverbalet e dorëzimit dhe 

marrjes në dorëzim për këto asete. 

Njësitë vartëse të konfirmojnë në 
Bashkinë Roskovec, hyrjen në 

M.azinë të këtyre aseteve, 

nëpërmjet shkresës përkatëse, 
bashkangjitur së cilës të jetë edhe 

një kopje e fletëhyrjes së aktivit në 

M.azinë. 
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rast të transferimit të aseteve, në 

kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 

139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore” 

neni 54. 
Nga Bashkia Roskovec dhe Njësitë 

vartëse, nuk janë mbajtur akte rakordimi 

mbi dorëzimin e objekteve që 
transferohen, të shoqëruara me kopje të 

projekteve përkatëse të dorëzuara si; 

planimetritë, gen-planet projektet etj., 

veprime dhe mosveprime në 
kundërshtim me UMF nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve 

në Njësitë e Sektorit Publik” i ndryshuar, 
pikat 26, 30, 35/b, 36 dhe 57 (Më 

hollësisht trajtuar në pikën C, faqe 38-59 
të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

6 

Nga Bashkia Roskovec, nuk janë marë 
masat e nevojshme për 

mirëadministrimin e të gjitha Aktiveve 

afatgjatë materiale dhe jo materiale. 

Konkretisht për llogaritë e Aktiveve me 
vlerat neto sipas të dhënave të Pasqyrave 

Financiare të vitit 2019: 

Llogaria 202 “Studime dhe kërkime” për 
17,697,700 lekë. 

Llogaria 210 “Toka, troje, terene” për 

112,776,000 lekë. 

Llogaria 211 “Pyje kullota plantacione” 
për 192,000 lekë. 

Llogaria 212 “Ndërtime K.e” për 

448,292,237 lekë. 
Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” 

për 891,338,474 lekë. 

Llogaria 214 “Instalime teknike, 
makineri paisje, vegla pune” për 

5,573,645 lekë. 

-Nuk është kryer inventarizimi fizik në 

vitete 2017, 2018 dhe 2019 si për aktivet 
të cilat sipas miratimeve me VKM kanë 

kaluar në pronësi të Bashkisë Roskovec, 

ashtu edhe për ato të investuara nga 
Bashkia. 

-Nuk është përgatitur regjistri i pronave. 

-Nuk është bërë regjstrimi i të gjithë 
aktiveve në pronësi të Bashkisë. 

Nga auditmi u konstatua se nga 78 

objekte në total të kontabilizuara në debi 

të llogarisë 210 “Toka troje dhe terrene” 
për 16  objekte dhe të llogarisë 212 

“Ndërtime e K.e” për 62 objekte, janë 

bërë procedurat dhe janë rregjistruar në 

40-60 

I lartë 

Kryetari i Bashkisë Roskovec, të 
marrë masat që me specialistë të 

fushës, të inventarizojë dhe 

saktësojë pronat sipas të dhënave të 
kontabilitetit, regjistrimin e 

pronave në pronësi të vet si dhe për 

krijimin e regjistrit të pronave, në 
zbatim të kërkesave të UMF nr. 30, 

datë 27.12.2011 “Për menaxhimin 

e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, i ndryshuar dhe ligjit nr. 
139/2015 “Për Vetëqeverisjen 

Vendore”, i ndryshuar. 
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pronësi të saj 31 objektë kurse për 

diferencën 47 objekte, nuk është 

proceduar për regjistrimin e tyre në 

pronësi të Bashkisë Roskovec. 
Përsa më sipër, mosveprimet janë në 

kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 

139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” 
I ndryshuar, Kap. III, neni 9, pika 12 dhe 

Kap. VII, neni 23, pika 14 dhe UMF nr. 

30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i 
ndryshuar pikat 26, 27 dhe 30 

7 

Gjetje nga auditimi: Bashkia Roskovec 
në datën 31.12.2019 ka detyrime të 

prapambetura për faturat e pa likuiduara 

në vlerën 145,601 mijë lekë (rakorduar 

vlera me degën e thesarit Fier). Vlera 
145,601 mijë lekë përbëhet nga detyrime 

për investime në vlerën 144,941 mijë 

lekë, detyrime për shërbime në vlerën 
197 mijë lekë, detyrime për vendimet 

gjyqësore të cilat kanë marrë formën e 

prerë për vlerën 462 mijë lekë.  
Shkaku i detyrimeve të prapambetura 

është mos realizimi i të ardhurave, pasi 

nga vlera prej 145,601 mijë lekë pjesa që 

i përket FZHR ka vlerën 390 mijë lekë, 
ndërsa pjesa që i takon të ardhurave ka 

vlerën 145,211mijë lekë. 

Nga auditimi konstatohet se nuk janë 
marrë të gjitha masat e duhura për 

likuidimin e detyrimeve të prapambetura 

nga njëri vit në tjetrin. Veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me 
ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në  

RSH”, i ndryshuar, neni 40 “E drejta për 
të kryer shpenzime”; UMF nr. 5, datë 

27.02.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve 

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

21.05.2014;Udhëzimin plotësues nr. 2 të 

MF, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e 

vitit 2018”, pikat 82-91 “Detyrimet e 
prapambetura të Njësive të 

Vetëqeverisjes Vendore”; UMF nr. 22, 

datë 30.07.2018 “Për procedurat 
standarde të monitorimit të buxhetit të 

njësive të vetëqeverisjes vendore” (Më 

40-60 

I mesëm 

Rekomandim: Nga Kryetari i 
Bashkisë Roskovec të analizohet 

situata e detyrimeve të 

prapambetura dhe të nxirren 
përgjegjësitë për këtë situatë. Të 

mos marren anagazhime te reja 

buxhetore (shpenzime të reja), pa 

paguar detyrimet e prapambetura, 
si dhe në vazhdim të mos krijohen 

detyrimeve të reja të prapambetura. 

Kjo të realizohet duke mos marrë 
angazhime buxhetore, pa pasur 

fonde në dispozicion në llogarinë e 

thesarit. Për detyrimet e 

prapambetura, të hartohet një 
grafik për likuidimin e tyre, duke 

zbatuar radhën e pagesave sipas 

kronologjisë së tyre. Të paraqitet 
në mbledhjen e këshillit bashkiak, 

një material për gjendjen e faturave 

të pa likuiduara si dhe planin për 
likuidimin e tyre. 
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hollësisht trajtuar në pikën B.1, faqe 28-

33  të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

 

Gjetje nga auditimi Bazuar në të dhënat 

e sektorit të taksave dhe tarifave vendore 

detyrimi total për taksat dhe tarifat 
vendore, sipas të dhënave të këtij sektori, 

kanë vlerën 111,865 mijë lekë, nga të 

cilat 14,030 mijë lekë detyrim i 

taksapaguesve privat dhe 97,835 mijë 
lekë detyrim i taksapaguesve familjar.  

Detyrimi taksapaguesve familjar, 

përbëhet nga vlera prej 71,360 mijë lekë 
për taksën e tokës bujqësore, vlera prej 

26,234 mijë lekë për taksat dhe tarifat e 

tjera vendore dhe vlera 240 mijë lekë për 

debitoret e tokës bujqësore të pandarë të 
dhënë me qera. 

Nga detyrimi i total progresiv prej 

111,865 mijë lekë, vlera prej 29,510 mijë 
lekë i përket vitit 2019, e cila përbëhet 

nga: 

 - vlera prej 2,520 mijë lekë detyrim i 
taksapaguesve privat; 

 - vlera prej 15,692 mijë lekë detyrim i 

taksapaguesve familjar për taksën e 

tokës bujqësore; 
-vlera prej 11,257 mijë lekë detyrim i 

taksapaguesve familjar për taksat dhe 

tarifat e tjera vendore; 
- vlera prej 40 mijë lekë detyrim për 

qiranë e tokës bujqësore. 

Nga auditimi i pasqyrave financiare, në 
fund të vitit 2019 gjendja e llogarisë 468 

“Debitorë të ndryshëm”, paraqitet me 

vlerë kontabël 57,871,238 lekë. Nga 

analiza e kësaj llogarie konstatohet se në 
debi të saj janë kontabilizuar edhe 

subjektet debitorët për tatim taksat lokale 

në shumën 49,869 mijë lekë kurse 
diferenca për 8,001 mijë lekë janë 43 

subjekte debitorë të tjerë të krijuar para 

vitit 2014. Nga krahasimi vlerës 

progresive të debitorve prej 111,865 mijë 
lekë, me vlerën e kontabilizuar prej 

57,871 mijë lekë, konstatohet se ka 

ngelur pa u pasqyruar në pasqyrat 
financiare vlera prej 53,994 lekë. 

Mos arkëtimi i plotë i detyrimeve për 

taksat dhe tarifat vendore, përveçse është 
mos përmbushje e detyrimeve ligjore, 

sipas detyrës funksionale të punonjësve 

35-40 

 

Rekomandimi: Drejtoria e 

Ekonomike të marrë masa për 

kontabilizimin e vlerës së plotë të 
debitorve, duke pasqyruar në bilanc 

vlerën progresive të debisë për të 

gjithë llojet e detyrimeve. Kryetari 

i Bashkisë dhe Sektori i Taksave 
dhe Tarifave Vendore, bazuar në 

nenin 70 pika 3 “E drejta për të 

nxjerrë njoftimin e vlerësimit 
tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 “Për Procedurat 

tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, për të 
gjitha subjektet e private të nxjerrë 

njoftim vlerësimet tatimore dhe në 

vazhdim të marren masat për 
arkëtimin e këtij detyrimi, duke 

ndjekur rrugët e mëposhtme: 

a-Tu dërgohen bankave të nivelit 

të dytë urdhrat e bllokimit të 

llogarive bankare, bazuar në nenin 

90, të ligjit nr. 9920, datë 

19.5.2008 ”Për procedurat tatimore  
RSH”. 

b-Të dërgohet në Drejtorinë 

Rajonale të Transportit, kërkesa 
për vendosjen e barrës siguruese 

(për mjetet) dhe në AKSH (për 

pasuritë e paluajtshme), bazuar në 
nenin 91, të ligjit nr. 9920, datë 

19.5.2008 “Për Procedurat 

Tatimore në RSH”. 

c- Për subjektet të cilët nuk kanë 
paguar detyrimet tatimore në afat, 

ndaj tyre të aplikohet llogaritja e 

gjobës në masën 0.06% të shumës 
së detyrimit të papaguar për çdo dit 

gjatë së cilës pagesa nuk është 

kryer, por jo më shumë se 365 ditë 

(gjobë), bazuar në nenin 114, të 
ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për 

Procedurat tatimore në RSH”, të 

ndryshuar me ligjin nr. 164/2014, 
datë 15.12.2014. 

d- Në rast se bizneset private edhe 

pas njoftimeve zyrtare dhe 
dërgimit të urdhër bllokimeve në 

bankë nuk kryejnë pagesën e 
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c. Konkluzioni dhe opinioni i auditimit 

 
OPINIONI I AUDITIMIT 

Opinion i kualifikuar mbi pasqyrat financiare. 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare në Bashkinë Roskovec të periudhave ushtrimore të vitit 

2017, 2018 dhe 2019, të cilat përfshijnë pasqyrat e pozicionit financiar, pasqyrat e 

performancës financiare, pasqyrat e ndryshimeve të aktiveve, pasqyrat e fluksit të mjeteve 

monetare dhe pasqyrat e shënimeve shpjeguese. 

Auditimi ka përfshirë ekzaminimin në bazë testimesh të dokumenteve që mbështesin shumat 

e llogarive të pasqyrave financiare, duke bërë vlerësimin e parimeve kontabël të aplikuara, 

vlerësimet të bëra nga drejtuesit si dhe vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave 

financiare. 

Edhe pse janë audituar dhe janë evidentuar mangësitë për pasqyrat financiare për tre vite 

ushtrimore, opinioni ynë fokusohet në pasqyrat financiare të vitit 2019, për arsye se në këtë 

vit është e reflektuar edhe situata e dy viteve të mëparshëm. 

Në opinionin tonë, përsa i takon shkallës së zbatimit nga subjekti Bashkia Roskovec, të 

standardeve mbi raportimin financiar për vitin 2019, në përgjithësi japin një pamje të drejtë 

dhe të sinqertë të pozicionit financiar të performancën financiare dhe lëvizjet e mjeteve 

monetare,kjo referuar UMF dhe Ekonomisë nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes 

së Përgjithshme”, duke përjashtuar disa anomali materiale por jo të përhapura që janë baza 

për dhënien e një opinioni të kualifikuar1”. I njëjti opinion vlen edhe për pasqyrat financiare 

                                                             
1 Audituesi duhet të shprehë një opinion të kualifikuar:  

1. Kur audituesi ka marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit dhe arrin në përfundimin se anomalitë apo rastet 
e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale, por jo të përhapura, në llogaritë vjetore apo transaksionet në 
fjalë; ose  

të kësaj strukture, krijon mungesa 

financiare në buxhet dhe për pasojë ulë 

nivelin e investimeve dhe të 

shpenzimeve të tjera që njësia vendore 
ka parashikuar në favor të komunitetit. 

Mungesa e të ardhurave është ndikim i 

drejtpërdrejtë në mosrealizimin e 
buxhetit në zërin e shpenzimeve për 

periudhën 2017-2019. Nga Bashkia 

Roskovec nuk janë ndjekur të gjithë 

procedurat  e nevojshme ligjore, në rend 
shterues, për arkëtimin e debitorëve, 

veprim në kundërshtim me nenin 4, 26, 

32, 34, të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 
“Për sistemin e taksave vendore”, ligjin 

nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar, kreu XI,  Mbledhja me forcë 

e detyrimit tatimor të papaguar (Më 

hollësisht trajtuar në pikën B2, faqe 33-

38 dhe pika C, faqe 38-59 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 

 

detyrimeve, pasi të merren masat 

administrative apo sekuestro, të 

bëhet kallëzim penal, bazuar në 

Kodin Penal të RSH, miratuar me 
ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 me 

ndryshimet e mëvonshme, neni 181 

“Mospagimi i taksave dhe 
tatimeve”. 

e- Për debitorët familjar, në 

zbatim të udhëzimit plotësues të 

Ministrisë së Financave nr. 01, datë 
17.01.2019 “Për zbatimin e 

buxhetit të vitit 2019”, pika 98, të 

njoftojë nëpërmjet postës familjarët 
të cilët nuk kanë paguar detyrimet 

për taksën e tokës, të ndërtesave 

dhe tarifat familjare dhe të realizojë 
arkëtimin e detyrimit.  
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të vitit 2017 dhe 2018, duke ju referuar gjetjeve të pasqyruara në Raportin Përfundimtar të 

Auditimit. 

Baza për opinionin mbi pasqyrat financiare. 

Janë konstatuar disa llogari të pasqyrave financiare të vitit 2019, të pa rakorduara për 

përmbajtjen e tyre më të dhënat e investimeve të kryera: 

-Në fund të vitit 2019, gjendja e llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” është në vlerën 

kontabël 57,935,499 lekë. Nga të dhënat analitike të kësaj llogarie për vitet 2017, 2018 dhe 

2019, konstatohet se në këtë llogari, gjenden të ngurtësuara fonde para vitit 2017 për të cilat 

prej disa vitesh është përmbushur afati i garancisë dhe nuk është bërë likuidimi i tyre, për 25 

raste në shumën 15,703,367 lekë.  

-Nga analiza e llogarisë 231 “Shpenzime në proces për rritjen e Aktiveve të Qëndrueshme të 

trupëzuara”  për vitin 2019, konstatohet: 

Gjendja e kësaj llogarie më datë 31.12.2019, është për vlerën kontabël 724,828,646 lekë e 

analizuar për 77 objekte të investuara. Nga këto për 30 objekte në shumën 308,085,748 lekë, 

janë investime në proces të kryera në vitet 2017 dhe 2018 për të cilat në vitin ushtrimor 2019, 

nuk janë kryer sistemime. Në këtë rast, vlera 308,085,748 lekë, përfaqëson vlerën e 

investimeve për objekte të përfunduara, vlerë për të cilën llogaria 231 duhet të sistemohet 

duke e kredituar në debi të llogarive të aktiveve të investuara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             
2. Kur audituesi nuk është në gjendje për të marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit ku të bazojë opinionin, 
dhe efektet e mundshme mbi llogaritë vjetore apo transaksionet të kësaj pamundësie janë materiale por jo të përhapura 
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II. HYRJA 

-Titulli: Ky Raport Auditimi përmbledh punën e bërë nga grupi i auditimit në Bashkinë 

Roskovec. 

-Marrësi: Raporti i Auditimit i drejtohet Kryetarit të Bashkisë Roskovec, znj.M.B., 

menaxherëve të tjerë të institucionit, për njohjen dhe vlerësimin e problemeve të konstatuara 

në këtë auditimim, për marrjen e masave për përmirësimin e gjendjes. Gjithashtu ju drejtohet 

personave të cilët janë atakuar në këtë Raport, për tu rinjohur me problematikën e trajtuar nga 

grupi i auditimit. 

Objektivat dhe qëllimi: Objektivat specifike të auditimit ose pohimet për marrjen e 

garancive për besueshmërinë e pasqyrave financiare janë: 

-Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim si; 

përkatësia, plotësia, saktësia, periudha, klasifikimi, ligjshmëria dhe rregullsia. 

-Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës si; ekzistenca, të drejtat dhe 

detyrimet, plotësia, vlerësimi dhe alokimi. 

-Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese si; transaksione, të drejtat dhe detyrimet, 

plotësia, klasifikimi dhe kuptueshmëria, saktësia dhe vlerësimi. 

- Marrja e garancive mbi zbatimin e kuadrit rregullator në fuqi në mbledhjen e të ardhurave 

dhe ekzekutimin e buxhetit. 

Qëllimi i auditimit të pasqyrave financiare është të rrisim shkallën e besimit të përdoruesve të 

pasqyrave financiare, nëpërmjet shprehjes së një opinioni nga ana jonë nëse pasqyrat 

financiare janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kornizën e 

zbatueshme të raportimit financiar, si një mekanizëm kontrolli për të siguruar 

përgjegjshmërinë financiare. 

Kjo përgjegjshmëri ka të bëjë drejtpërdrejt me menaxhimin e shëndoshë financiar si dhe me 

faktin që, rezultatet e përdorimi i burimeve janë të paraqitura drejt dhe në përputhshmëri me 

kornizën e raportimit financiar. 

Identifikimi i çështjes: 

A. Kontrolli i brendshëm 

B.1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit. 

B.2. Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre, borxhi tatimor 

C. Vlerësimi i Raportimit Financiar (Pasqyrat financiare për vitin 2017, 2018 dhe 2019). 

D. Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme 

 

Përgjegjësitë e strukturave drejtuese: 

Titullarët e njësive publike, përgjigjen për vendosjen e përmbushjen e qëllimeve dhe të 

objektivave të njësive publike, nëpërmjet krijimit të një sistemi të përshtatshëm dhe efektiv të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit, si dhe përdorimit të fondeve publike, në mënyrë të 

ligjshme, me ekonomi, efektivitet dhe efiçencë, sigurimin, nëpërmjet akteve të brendshme 

administrative, të zbatimit të rregullave për kontrollin e brendshëm. 

Nëpunësi autorizues znj. M.B., me detyrë Kryetar i Bashkisë Roskovec dhe Nëpunësi zbatues 

z. S.C., me detyrë drejtor i financës, janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare në 

përputhje me kuadrin normativ të zbatueshëm të raportimit financiar në sektorin publik dhe 

për mirëfunksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, i cili garanton përgatitjen dhe 

paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare, për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të 

raportimit financiar të Bashkisë Roskovec. 

Bazuar në pikën 6 të nenit 34, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen 

vendore”: “Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore harton, miraton, zbaton dhe administron çdo 
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vit buxhetin e vet, pa deficit, si dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi që rregullon 

administrimin e zbatimin e sistemit buxhetor dhe ligjin për financat vendore”. 

Sipas neni 91. Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë këto të drejta dhe përgjegjësi: pika 1.3. 

Të drejtën dhe përgjegjësinë e mbledhjes së të ardhurave dhe bërjes së shpenzimeve, sipas së 

cilës: 

a) krijojnë, mbledhin të ardhura dhe bëjnë shpenzime për përmbushjen e funksioneve të 

tyre; 

b)vendosin taksa vendore e tarifa për shërbimet, si dhe nivelin e tyre, në përputhje me 

legjislacionin në fuqi; 

c) hartojnë, miratojnë dhe zbatojnë buxhetin e tyre; 

ç) mbajnë llogaritë,në përputhje me legjislacionin në fuqi, dhe ofrojnë informacione ose 

raporte financiare për hartimin dhe zbatimin e buxhetit për qeverisjen qendrore ose shtetasit. 

Neni 65; “Administrata e njësisë administrative”, pika 1, “Në njësitë administrative 

funksionon administrata që drejtohet nga administratori”. 

Strukturat drejtuese të Bashkisë Roskovec, për  problematikat e trajtuara lidhur me çështjet 

nën auditim për hartimin dhe zbatimin e buxhetit, mbi organizimin dhe mbajtjen e 

kontabilitetit, hartimin e pasqyrave financiare dhe inventarizimin e pasurisë; mbajnë 

përgjegjësi në lidhje me mangësitë, në shkelje të dispozitave ligjore të përcaktuara nga ligjet 

nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; nr. 10296, datë 

08.07.2010“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, 

datë 15.10.2015; ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë” dhe të akteve të tjera ligjore e nënligjore. 

Problematikat dhe përgjegjësitë lidhur me to, të konstatuara gjatë procesit të auditimit, janë 

evidentuar në akt-konstatimet e mbajtura dhe në këtë RaportAuditimi. 

Përgjegjësitë e audituesve 

Përgjegjësia e audituesve të KLSH-së, është që nëpërmjet auditimit të mund të shprehë një 

opinionin mbi saktësinë, vërtetësinë dhe besueshmërinë e raportimit të pasqyrave financiare 

dhe raportimit financiar si dhe çështjet që lidhen me të ardhurat, kontrollin e brendshëm dhe 

zbatimin e rekomandimeve. 

 Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit INTOSAI. 

Këto standarde kërkojnë që ne t’i përmbahemi kërkesave etike, të planifikojmë dhe të 

kryejmë auditimin për të marrë siguri të arsyeshme, për faktin nëse Pasqyrat Financiare, nuk 

kanë gabime materiale, qoftë nga mashtrimi ose gabimi. 

Siguria e arsyeshme i referohet një niveli të pranueshëm sigurie, por nuk garanton asnjëherë 

sigurinë absolute. Auditimi në pajtueshmëri (apo në përputhje) me standardet nuk 

presupozohet që të zbulojë gjithnjë një gabim material kur ai ekziston. Auditimi ka përfshirë 

kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi auditimi rreth shumave dhe raportimit të shifrave 

në pasqyrat financiare. Procedurat e zgjedhura kanë qenë në gjykimin profesional dhe 

skepticizmin e audituesit, duke përfshirë këtu edhe vlerësimin e rreziqeve nga gabimi 

material, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit. 

Gjatë procesit të vlerësimit të rrezikut, është vlerësuar niveli i kontrollit të brendshëm, me 

qëllim programimin e procedurave të përshtatshme të auditimit. 

Gjatë kryerjes së auditimit, në mënyrë që të jepet një gjykim sa më profesional, objektiv dhe i 

pavarur, grupi i auditimit ka zbatuar  parimet e mëposhtme me karakter etik: 

Parimin e integritetit 

Parimin e pavarësisë 

Parimin e objektivitetit 

Parimin e shmangies së konfliktit të interesit 
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Ne besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme, të përshtatshme dhe 

të besueshme për sigurimin e bazës për opinionin tonë në lidhje me pasqyrat financiare. 

Kriteret e vlerësimit. 

Kriter  vlerësimi është i gjithë kuadri rregullator në fuqi (baza ligjore, aktet e brendshme të 

institucionit, kushtet e kontratës etj., me të cilat krahasohet aktiviteti i njësisë vendorer që 

auditohet) dhe kryesisht: 

Ligji nr. 139/2015, datë 17.12.2017 ”Për vetëqeverisjen vendore”; ligji nr. 68/2017, datë 

27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” si dhe ligjet e udhëzimet vjetore 

të Ministrisë së Financave për buxhetin; ligji nr. 147/2015 “Për buxhetin e vitit 2016”;ligji nr. 

130/2016, datë 17.12.2016 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2017”; ligji nr. 9228, datë 29.4.2004 

“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar; UMF nr.8, datë 09.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme”, ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, i ndryshuar; UMF nr. 30, datë 27.12.2011“Menaxhimi i aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”,i ndryshuar;  etj. 

-Rregullore e Brendshme e Organizimit dhe  Funksionimit të Këshillit  Bashkiak dhe aparatit 

administrativ të Bashkisë. 

Standardet e auditimit 

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI) të INTOSAI-t. 

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit ( ISA)  të IFAC. 

Praktika të mira të fushës si: Manuali iAuditimitFinanciardhetë 

PërputhshmërisëtëGjykatës Evropianetë adituesve; 

Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI "Për implementimin e Standardeve 

Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e përputhshmërisë", etj. 

Manualet e Auditimit Financiar dhe Përputhshmërisë të miratuar nga  Kontrollit i Lartë i 

Shtetit, Rregullat, Udhëzimet e KLSH-së etj. 

Gjatë zhvillimit të auditimit nga grupi u patën parasysh dhe u zbatuan: 

-Qasjen e auditimit mbi bazë risku (rreziku), sipas së cilës të gjithë përpjekjet dhe burimet 

drejtohen në F.t dhe çështjet më të rëndësishme dhe ku vlerësimi i riskut është në nivelet 

më të larta; 

-Përdorimin e gjykimit profesional duke u bazuar në Standardet Ndërkombëtare të 

Auditimit, Manualin e auditimit financiar. 

Gjithashtu auditimi është kryer në zbatim të: 

Ligjit organik i KLSH-së nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”; 

Rregullores së Brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimit administrativ të KLSH-së”, 

miratuar me vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 85, datë 30.06.2015; 

-Rregullores “Mbi Procedurat e auditimit në KLSH”, miratuar me vendimin nr. 107, datë 

08.08.2017 të Kryetarit të KLSH-së. 

Procedurat e auditimit. 

Përcaktimi i procedurave të auditimit nga grupi i auditimit u bë duke pasur parasysh parimet 

themelore të auditimit si më poshtë: 

Procedurat e auditimit kanë për qëllim të sigurojnë evidenca të mjaftueshme, të përshtatshme 

dhe të besueshmet cilat do të përbëjnë një bazë të arsyeshme për vlerësimet dhe përfundimet 

e auditimit (ISSAI 300, 3.5.1). 

Audituesit përzgjedhin ato procedura auditimi të cilat sipas gjykimit të tyre profesional janë 

më të përshtatshme në varësi të rrethanave (ISSAI 300, 3.4.5) 
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Për arsye se në bazë të vlerësimi paraprak sistemi i kontrollit të brendshëm është përcaktuar 

jo në nivelin e duhur, grupi i auditimit u mbështetet më shumë në procedurat thelbësore dhe 

më pak në qasjen e mbështetur në sistemin e kontrollit të brendshëm. Siguria e auditimit është 

marrë kryesisht nga procedurat thelbësore. 

Në këtë auditim u auditua kryesisht mbi bazën e dokumentacionit ligjor e origjinal të skanuar 

të dërguar në mënyrë elektronike nga Subjekti Bashkia Roskovec, të përgjigjeve të 

pyetësorëve të përgatitur nga audituesit, si dhe për një pjesë nëpërmjet dokumenteve 

shkresore direkt në subjekt. Kjo mënyrë auditimi, është për shkak të gjendjes së pandemisë, 

në zbatim të Udhëzimit të Kryetarit të KLSH-së Nr. 1, datë 16.04.2020 me Nr. 322/2 prot.. 

datë 16.04.2020 “Mbi zhvillimin e veprimtarisë audituese gjatë kohës së fatkeqësisë 

natyrore”. 

1. Kontrolli aritmetik. 

Duke konsideruar faktin se kontabiliteti konsiston në thelb 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 janë edhe qëllimi i tij, bëhen një seri veprimesh 

që 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) 

2. Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese. 

Edhe pse kontabilizimet nuk përmbajnë asnjë gabim aritmetik, ai mund të jetë i gabuar, nëse 

regjistrimet e bëra nuk korrespondojnë me realitetin. Kontrolli me zgjedhje i pjesëve 

justifikuese (Urdhër shpenzimeve) konstatoi nëse shifrat e kaluara kanë pasur justifikim të 

mjaftueshëm dokumentar. UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik”. 

3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese. 

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

ushtruar ekzaminoj përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese 

përkatëse, duke u siguruar edhe për ekzistencën reale të aktiveve në subjekt. 

4. Kontrolli i vlerësimit. 

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. 

5. Konfirmim nga të tretët, 

Nëse subjekti që auditohet ka të konfirmuara (Rakorduara) me të tretët informacionet që 

vërtetojnë ekzistencën e operacioneve, detyrimeve, të tepricave ose të çdo regjistrimi tjetër. 

6. Kontrolli sipas një treguesi. 

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

normales”, që përbëjnë tregues të parregullsive kontabile. Mund të përmendim: mungesa e 

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

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

Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit (akt-konstatimet, akt-verifikimet dhe 

letrat e punës), i cili është i përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur 

konkluzionet e auditimit. Në përfundim të auditimit, mbi bazën e të dhënave të grumbulluara, 

u përgatit Projekt Raporti i Auditimit.  

Nga subjekti i audituar nuk kanë ardhur kundërshtitë lidhur me çështjet e auditimit. 
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III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT  Informacioni i përgjithshëm. Bashkia Roskovec ka nja 

popullsi rreth  33 mijë banorë dhe përfshinë 4 njësi administrative: Roskovec,  Strum, Kurjan 

dhe Kuman. Veprimtaria e njësisë vendore bazohet në një bazë të gjerë ligjore, por ligji bazë 

për të është ligji nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Parimet  themelore të vetë 

qeverisjes vendore janë: veprojnë në bazë të parimit të autonomisë vendore; respektojnë 

kushtetutën. Aktiviteti, të drejtat dhe detyrat e njësive të VV shpjegohen në këtë ligj. 

Objekti i këtij auditimi, është “Auditimi financiar”. 

Qëllimi i auditimit: Vlerësimi nëse aktivitetet dhe informacionet e raportuara në pasqyrat 

financiare, hartimin dhe zbatimin e buxhetit, prokurimet publike, mbledhjen e të ardhurave, 

është në përputhje me kuadrin rregullator mbi bazën e të cilit e ushtron veprimtarinë subjekti 

që auditohet,  dhënia e opinionit, hartimi i raportit të auditimit mbi bazën e vlerësimeve të 

gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve për përmirësimin e gjendjes. 

F. e veprimit: Pasqyrat financiare, buxheti, të ardhurat, sistemi i kontrollit të brendshëm për 

periudhën 01.01.2017 deri më datën 31.03.2020. 

Në përputhje me objektin e auditimit, u auditua ngritja dhe funksionimi i sistemit të kontrollit 

të brendshëm, të ardhurat, mbajtja e kontabilitetit, aplikimi i rregullave kontabël si dhe nëse 

transaksionet financiare janë në përputhje me kërkesat ligjore, rregullave të institucionit dhe 

parimeve për një qeverisje të mirë në përmbushje të objektivave të institucionit Bashkia 

Roskovec dhe ligjit nr. 139/2015 dt. 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. 

Në Bashkinë Roskovec evidenca kontabël, mbahet në mënyrë manuale (Excel) dhe jo me 

programe të posaçme financiare. 
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IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET (Përmbajtja e punës së kryer) 

 

A1. Mbi menaxhimin financiar dhe kontrollin e brendshëm 
U auditua funksionimi i pesë elementëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit të 

brendshëm: mjedisi i kontrollit, menaxhimi i riskut, veprimtaritë e kontrollit,  informimi dhe 

komunikimi, monitorimi. Në përfundim të auditimit arrihet në konkluzionin se nuk është 

hartuar një paketë e plotë rregullash të shkruara për të siguruar një funksionim të mirë të 

kontrollit të brendshëm. Mjedisi i kontrollit, si elementi bazë dhe kryesor i kontrollit të 

brendshëm, nuk është në nivelin e duhur, punonjësit kanë mangësi në njohjen e kërkesave të 

ligjit 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, nuk janë hartuar 

programe për të siguruar ruajtjen dhe zhvillimin profesional të stafit. Nuk janë hartuar 

dokumente si regjistri i rriskut, rregulla për ruajtjen e aktiveve, nuk ka sistem rezervë për 

ruajtjen e të dhënave të elektronike (back-up) për njësinë etj. 

 

 
Titulli i 

Gjetjes:      
KLSH ka konstatuar se në Bashkinë Roskovec ngritja dhe funksionimi i sistemit të 

kontrollit të brendshëm ka mangësi. 
Situata: Akoma mbeten pa u kuptuar dhe zbatuar disa koncepte në lidhje me komponentët e 

MFK si: 

“Mjedisi i kontrollit” 

Njësia vendore ka hartua rregulloren e brendshme, ku janë përcaktuar në mënyrë të 

detajuar detyrat e secilit punonjës. Janë përcaktuar rregulla për rekrutimin e 

punonjëse, por nuk u konstatuan rregulla të shkruara për veprimet që kryhen nga 

punonjësi dhe strukturat përgjegjëse 

Mungon plani strategjik për monitorimin dhe arritjen e objektivave, në të cilën duhet 

të përfshiheshin,akrivitetet, planveprimet për arritjen e qëllimeve strategjike, duke 

përcaktuar dhe afatet përkatëse dhe sektorët me personat përgjegjës.  

Mungojnë raportet mbi mangësitë në sistemin e kontrollit të brendshëm të njësisë 

publike, për pasojë nuk ka plan menaxhimi për veprime korrigjuese, kur shfaqen 

mangësi në sistemin e kontrollit të brendshëm. Nga 3 njësitë e varësisë nuk ka raporte 

për performancën e përmbushjes së detyrave gjatë ushtrimit të veprimtarisë. 

- Nuk është evidentuar puna e anëtarëve GMS, duke u dokumentuar takimet dhe 

mbledhjet të për hartimin e planit strategjik dhe PBA. Në kundërshtim me Rregulloren 

e Brendshme në pikën 6 të nenit 45 GSM nuk e kryer detyrat si: 

- Nuk ka vendosur rregullat të monitorimit të sisitemit të brendshëm të kontrollit 

financiar. 

Mungon një program strategjik dhe vjetor i trajnimit dhe zhvillimit të stafit. 

Politika dhe praktika e burimeve njerëzore nuk garanton ruajtjen dhe zhvillimin 

profesional të stafit, pasi nuk ka programe trajnimi për punonjësit, për të ngritur në 

vazhdimësi nivelin e tyre profesional.  

Për periudhën 2017-2019 kanë ndërprerë marrëdhëniet e punës 33 punonjës të nivelit 

specialist e lart, të cilët përpara largimit nuk kanë bërë dorëzimin e detyrës me 

procesverbal (dorëzimin e dosjeve shkresore, elektronike, pra të gjithë punës së krijuar 

prej tyre gjatë qëndrimit në institucion). Këto veprime nuk garantojnë ruajtjen e bazës 

së të dhënave për sektorët përkatës të institucionit, krijojnë vështirësi për  

vazhdimësinë e punës së kryer dhe transmetimin e saj nga një punonjës te tjetri. 

Gjithashtu nuk ka një dokument të shkruar (akt të brendshëm administrativ), i cili të 

përcaktojë detyrimet që ka punonjësi dhe veprimet që ai kryen përpara largimit, si dhe 
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detyrat që ka institucioni (njësia e burimeve njerëzore dhe financa) në këtë proces. 

 

“Menaxhimi i Riskut” 

Mungon evidenca e niveleve të përcaktuara të tolerancës së riskut, dhe si rezultat gjatë 

monitorimit të zbatimit të Buxhetit, Bashkia nuk mund të përcaktojë nivelin e 

dëshiruar të performancës financiare, dhe nëse janë arritur objektivat në nivelin e 

dëshiruar. Në Bashkinë Roskovec nuk ka praktikë apo strategji të menaxhimit të riskut 

dhe mekanizma të vlerësimit të riskut. Mungon urdhri për përcaktimin e kordinatorit 

të riskut,urdhri për përcaktimin e grupit të punës së riskut. Në raportet e Auditit të 

Brendshëm nuk trajtohet funksionimi i procesit të menaxhimit të riskut. Nuk ka 

procedura të brendshme ose evidenca mbi sitemet dhe procest e menaxhimit të riskut.  

Nuk ka identifikim dhe vlërësim të risqeve në bashki në të gjitha nivelet e saj , pra 

mungon rregjistri i riskut. Duke mos u ngritur grupi i menaxhimit të riskut dhe i 

mungesës së veprimtarisë së tij, nuk janë hartuar as planet e veprimit për menaxhimin 

e riskut. Nuk ka dokument që vërteton se ka ndjekur realizimin e objektivave të të 

veprimtarisë së Bashkisë, dhe merr vendime për zbutjen e ndikimit në një nivel të 

pranueshëm dhe mënjanimin e riskut. 

-Nuk  është bërë vlerësimi i riskut të mashtrimit, pasi nuk ekzistojnë politika dhe 

procedura lidhur me mashtrimin, duke mos vlerësuar në mënyrë përiodike ekspozimin 

ndaj veprimtarisë mashtruese, të cilat përbëjnë riskt për veprimtarinë e bashkisë, në 

arritjen e objektivave dhe pengon marrjen e masave kundër mashtrimit, ryshfetit dhe 

korrupsionit. 

“Aktivitetet e Kontrollit” 

- Mungon sistemi i IT dhe nuk ka një procedurë të përshtatshme për hedhjen e të 

dhënave në një sistem rezervë (back-up) 

- Bashkia Roskovec nuk ka procedura të përshtatshme për të siguruar IT të ndryshme 

në sektorë të ndryshëm si dhe nuk ka plan investimesh për programet e IT. Jo cdo 

sistem ka procedurën e vet të ruajtjes së të dhënave nga ndërhyrjet e paautorizuara. 

Gjithashtu nuk ka rregulla të shkruara për ruajtjen e aktiveve. 

Në Rregulloren e Brendshme  në Kreun IV “Administrimi, Komunikimi dhe ruajtja e 

dokumentacionit” në nenin 25 “Të dhena të përgjithshme,” pika 5 “Ruajtja e 

dokumentacionit” përcaktohen rregullat për ruajtjen e dokumentacionit, ndërsa për 

dokumentacionin e fianancës nuk parashikohet  dhe specifikohet ndonjë rregull i 

vecantë, por veprohet bë bazë të legjislacionit për arkivat. 

 

“Informimi dhe komunikimi” 

- Sistemi i raportimit nuk ofron aq sa duhet informacion të plotë për monitorimin e 

progresit në arritjen e objektivave në tërësi të institucionit dhe të njësive të varësisë të 

saj. 

Përdorimin e e-mail-it zyrtar e kanë vetëm drejtorët dhe përgjegjësit e sektorëve, 

ndërsa komunikimi zyrtar mes punonjësve të bashkisë realizohet përveç komunikimit 

verbal e shkresor kryhet nëpërmjet sistemit elektronik përmes postës elektronike 

personale, kjo edhe sipas rregullores së brendshem neni 25 pika 6.  

“Monitorimi” 

Procedurat  periodike të raportimit  që rregullojnë zbatimin dhe monitorimn e 

objektivave në këtë institucion konsistojnë në planet mujore dhe vjetore të punës, 

analizat për aktivitetin e bashkisë, por mungojnë raportimet e menaxherëve për 

përmbushjen e objektivave mbi bazë impakti dhe produkti 
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- Në Bashkinë Roskovec mungojnë rregulla të brendshme të miratuara për 

monitorimin e Sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit. Mungon plani i 

veprimit për ecurinë e sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit. 

- Aktivitetet e vlerësimit të njësisë janë pjesërisht në përputhje me burimet dhe 

pjesërisht të përshtatshme për të përmbushur qëllimet për të cilat janë ngritur, pasi 

mungojnë Planet e Menaxhimit dhe Raportet e Zbatimit, mungojnë Indikatorët e 

Përformances si dhe Komiteti i Auditimit.  

Për sistemn e kontrollit të brendshëm janë dhënë rekmandime nga KLSH dhe nga 

Drejtoria e  Përgjithshme e Harmonizimit të KBFP për vitin 2017, ndërsa nga Auditi i 

brendshëm nuk ka rekomandime. Mga verifikimi i zbatimit të rekomandimeve 

rezulton se janë realizuar. 

Titullari i këtij institucioni si për rekomandimet e lëna mga KLSH edhe për ato të lëna 

nga Auditi i Brendshëm, ka marrjen masave korrigjuese, nëpërmjet plan-veprimit për 

zbatimin e rekomandimeve si dhe ka organizuar dhe realizuar programe angazhimi të 

veçantë për ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të lëna nga KLSH. 
Kriteri: - Ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, nenet 8, 16, 

22, 23, 24, si dhe  
Ndikimi Mosnjohje e plotë ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, mos identifikimi dhe  menaxhimi i risqeve, mungesa e rregullave për 

ruajtjen e aktiveve, mos trajnimi për rritjen profesionale të stafit si, sjellin rrisk për 

institucionin dhe ndikojnë negativisht në arritjen e objektivave të institucionit. 

 lënë hapësira për ndodhjen e anomalive. 
Shkaku: . Mosnjohje e plotë e koncepteve të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” si dhe nuk ka konsolidim të tërësisë së rregullave. 
Rëndësia: E mesme 
Rekomandim Nga Kryetari i Bashkisë Roskovec, të merren masa për njohjen dhe menaxhimin nga 

stafi i ligjit për MFK dhe komponentëve të tij, për hartimin dhe miratimin e një 

strategjie të risqeve, hartimin e regjistrit të riskut, me qëllim menaxhimin e riskut, ku 

të bëhet identifikimi, analiza dhe kontrolli i risqeve që mund të kenë impakt negativ në 

arritjen e objektivave të institucionit. Të hartohen programe të trajnimeve për ngritjen 

profesionale të stafit, si dhe rregulla të shkruara në rastet e largimeve nga puna të 

punonjësve. 

 

Për sa më sipër për mangësitë e konstatuara në fushën e MFK, ngarkohen me përgjegjësi znj. 

M.B.me detyrë Kryetare e Bashkisë Roskovec, në cilësinë e Nëpunësit Autorizues, z. S.C., 

me detyrë drejtor ekonomik, në cilësinë e nëpunësit zbatues. 

 

 

A.2. Vlerësimi i Auditit të Brendshëm  

Mbulimi me auditim i aktivitetit, referuar kërkesave ligjore. Rezultatet dhe eficenca e 

strukturave të ngritura për realizmin e auditit të brendshëm. Organizimi dhe funksionimi i 

njësisë së Auditit të Brendshëm Publik, kapacitetet audituese që mbulojnë këtë aktivitet, 

Planifikimi, realizimi i programit vjetor të auditimit dhe analiza sipas llojeve dhe gjetjeve si 

dhe kapacitetet audituese të sektorit të auditimit. Ndjekja e zbatimit të masave të 

rekomanduara nga drejtimi). 

 Organizimi dhe Funksionimi : Bazuar në VKM nr. 212, datë 30.03.2012, “Për 

miratimin e kritereve për ngritjen e Njësive të auditimit të brendshëm në sektorin publik”, 

Sektori i Auditit të Brendshëm për vitin 2017, ka funksionuar sipas strukturës organizative të 
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miratuar nga Titullari i Bashkisë me Vendimin nr. 12, datë 10.01.2017 me 3  punonjës. Kjo 

strukturë e kësaj Njësie të AB gjatë këtij viti, ka funksionuar me strukturë të paplotësuar  (1 

(një)  Përgjegjës Sektori i Auditimit të Brendshëm z. G.H.dhe 1 (një) specialiste auditi zj. 

O.C.). Po kështu,  për vitin 2018,  struktura organizative e miratuar me Vendimin nr. 15, datë 

12.01.2018 të Titullarit të Institucionit Bashkia Roskovec,  ka funksionuar me strukturë të 

paplotësuar (si më sipër).  Ndërsa për vitin 2019, mbështetur në Vendimin nr. 473, datë 

26.12.2018 “Për miratimin e strukturës organizative dhe pagat përkatëse për Bashkinë 

Roskovec dhe Njësitë Adiministrative Kuman, Kurjan dhe Strum dhe Ndërmarrjeve vartëse 

për vitin 2019” të Kryetares së Bashkisë Roskovec, në fillim të vitit situata paraqitet përsëri e 

paplotësuar, por që nga muaji Prill deri në mbyllje të vitit ka funksionuar me 2 (dy) 

specialistë auditi. Aktualisht Sektori i AB operon me strukturë të plotësuar. Detyrat, 

përgjegjësitë dhe kompetencat e Njësisë së Auditimit të Brendshëm, janë përcaktuar në 

Rregulloren e Brendëshme të funksionimit të Administratës së Bashkisë Roskovec, por edhe 

në Regulloren e Brendëshme të funksionimit të Sektorit të Auditit të Brendëm.  

Perberja e Njësisë së Auditit të Brendshëm aktualisht, certifikimi, pervoja dhe trajnimet e 

audituesve paraqiten ne tabelën e mëposhtme: 

 
A. Përbërja e NJAB-së aktualisht 

 

N

R 

 

Emër 

Mbiemër 

 

Roli në 

NJAB 

Dt. e 

fillimit të 

punës në 

NJAB  

(dd/mm/vv

vv) 

Ka 

Certifik

atë si 

AB në 

SP? 

(PO/JO 

Dt. e 

marrjes së 

çertifikatës  

(dd/mm 

/vvvv) 

Orë 

trajnimi 

të 

vijueshë

m gjatë 

vitit 

Ekperienca punës në 

AJ apo AB përpara 

certifikimit si AB (për 

personat e 

pacertifikuar, 

eksperienca aktuale): 

Ekperienca punës në 

AB pas certifikimt si 

AB( kjo pyetje vlen 

për audituesit e 

certifikuar): 

1 G.H. P/Sektori 07.02.2017 Po Qershor 

2009 

40 Mbi  5+ vite  5+ vite 

2 G.Z. Audite 15.11.2019 - - - 0-1vit     0-1vit     

3 E.C. Audite 15.11.2019 - - - 0-1vit                  0-1vit     

  

Struktura e Auditit te Brendshem per vitet 2017,2018 dhe 2019 dhe levizjet e stafit paraqitet 

në tabelën e mëposhtme: 

 
A. Qarkullimi i stafit të NJAB       (5 vitet e fundit) 

NR Emër Mbiemër Data e 

filimit 

Pozicioni Data e 

largimit 

Niveli i arsimit (Specifiko universitetin/instituconin përkatës) 

1 G.H.i 07.02.2017 P/Sektori  Master shkencor , Universiteti i Tiranës dega ekonomik 

2 O.C. 07.02.2017 Audite 17.07.2019 Master Profesional,Universiteti “ Ismail Qemali” Vlorë Dega Finance 

3 K.G. 20.04.2019 Audite 15.11.2019 Bachelor, Universiteti “Vitrina” Dega Kontabilitet 

4 G.Z. 15.11.2019 Audite  Master shkencor, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë Dega Finance 

5 E.C. 15.11.2019 Audite  Master Profesional, Universiteti “Tsmail Qemali” Vlorë Dega kontabilitet 

 

Konkluzion: Përsa i përket strukturës së njësisë së AB rezulton se për vitet 2017 dhe 2018 

nuk ka qenë e plotësuar dhe ka funksionuar me 1 auditues dhe 1 përgjegjës, duke munguar 1 

auditues. 2 audituesit e rekrutuar nuk janë të certifikuar si Audit të Brendshëm. Nuk janë 

kryer trajnime për audituesit e rinj, të cilët karakterizohen dhe me eksperiencë pune nga 0- 

1vit pune si në fushën e auditimit dhe në fushën profesionale, duke sjellë që stafi  i Sektorit të 

Auditit të Brendshëm të mos jetë i kualifikuar sipas kërkesave të miratuara në kundërshtim 

me ligjin nr. 114/2015 datë 22.10.2015 ”Për uditimin e brendshëm në sektorin publik”neni 11 

“Punësimi i Auditit të Brendshëm”,neni 19 “Certifikimi i audituesve të brendshëm” dhe neni 

20 “Trajnimi i vijueshëm profesional i audituesve të brendshëm”. 
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 Komiteti i Auditit të Brendshëm: Nuk ka urdhër për ngritjen e Komitetit të 

Auditimit e për rrjedhojë as rregullore për të në kundërshtim me ligjin nr. 114/2015 “Për 

auditimin e brendshëm në sektorin publik”neni 13 “Komitetit të Auditimit të Brendshëm” i 

cili përcakton  se:“Komiteti i Auditimit të Brendshëm është organ i pavarur, monitorues e 

këshillëdhënës për titullarin e njësisë publike, si dhe mbështetës për njësinë e auditimit të 

brendshëm: 

a) duke siguruar pavarësinë e audituesit të brendshëm; 

b) duke vlerësuar dhe dhënë mendime për planin strategjik dhe vjetor; 

c) duke vlerësuar përshtatshmërinë e burimeve të auditimit; 

ç) duke siguruar një monitorim të zbatimit të planit dhe rezultateve të auditimit; 

d) duke monitoruar zbatimin e rekoman-dimeve të dhëna; 

dh) duke këshilluar për çështjet lidhur me risqet, sistemet e kontrollit të brendshëm e të 

auditimit. 

2. Komiteti i Auditimit të Brendshëm, në ato njësi publike ku krijohet, e shtrin autoritetin për 

të gjitha njësitë e varësisë. 

3. Mënyra e funksionimit, kompetencat dhe përbërja e Komitetit të Auditimit të Brendshëm 

rregullohen me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozimin e Ministrit të Financave. 

 

 Hartimi i Manualit specifik dhe Kartës së Auditit të Brendshëm : Është hartuar 

Manuali specifik, por edhe “Kodi etik për auditët e brendshëm”, si dhe “Karta e Auditimit të 

brendshëm publik” në Bashkinë Roskovec, miratuar me shkresën nr. 530/1, datë 13.07.2017, 

në zbatim kjo të kërkesave të Ligjit nr. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e 

brendshëm në sektorin publik”, të Urdhërit nr. 100, datë 25.10.2016 të Ministrit të Financave 

“Për miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik”.  

 

 Planet Strategjike dhe Vjetore: Me shkresën nr.2959, datë 11.11.2016 është 

miratuar plani strategjik për vitet 2017 - 2019, dhe plani vjetor i vitit 2017. Po kështu, me 

shkresën nr. 3860, datë 09.11.2017 është miratuar plani strategjik  për vitet 2018 - 2020, dhe 

plani vjetor i vitit 2018. Gjithashtu, me shkresën nr. 4158, datë 18.10.2018 është miratuar 

plani strategjik për vitet 2019 – 2021, dhe plani vjetor për vitin 2018. Si më sipër, me 

shkresën nr. 6109/1, datë 24.10.2019 është miratuar plani strategjik për vitet 2020 – 2022 dhe 

plani vjetor i auditimeve për vitin 2020. Këto plane janë dërguar zyrtarisht (por edhe me 

postë elektronike) në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm 

pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, në përputhje me Ligjin nr. 114/2015, datë 

22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, si dhe në Urdhërin e Ministrit  të 

Financave nr. 100, datë 25.10.2016 “Për miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në 

sektorin publik”. 

- Për vitin 2017 janë parashikuar gjithsej 10 (dhjetë) auditime përputhshmërie, nga të cilat 

nuk është realizuar asnjë,por janë kryer 2 (dy) auditime jashtë planit. Realizimi i auditimeve 

për vitin është në masën 20 %. Ky nivel i ulët i realizimit të planit vjetor të vitit 2017, 

pretendohet se ka ardhur si rezultat i auditimit i veprimtarisë së Bashkisë për periudhën 2013 

- 2016 nga KLSH. Planifikimi i auditimeve për vitin 2017 dhe realizimi paraqitet në tabelën e 

mëposhtme : 

 
Nr. Objektet Niveli i 

vlerësimit 
të riskut 

Llojet e auditimeve Objekte të pa 

audituara mbi 
2 vjet 

Realizi

m 

1 Njësia adminastrive Kuman I mesëm Të përputhshmërisë jo jo 

2 Njësia adminastrive Kurjan I mesëm Të përputhshmërisë jo jo 
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3 Njësia adminastrive Strum I mesëm Të përputhshmërisë jo jo 

4 Drejtoria Ekonomike I mesëm Të përputhshmërisë jo jo 

5 Drejtoria Juridike e Burimeve Njërzore I mesëm Të përputhshmërisë jo jo 

6 Drejtoria e Bujqësisë e Zhvillimit Rural I mesëm Të përputhshmërisë jo jo 

7 Drejtoria e Shërbimeve Publike I mesëm Të përputhshmërisë jo jo 

8 Policia Bashkiake I mesëm Të përputhshmërisë jo jo 

9 Gjëndia Civile I mesëm Të përformancës jo jo 

10 Sh.a Ujësjellës Kanalizime Roskovec I mesëm Të përputhshmërië jo jo 

 Totali i Auditimeve 10    

 

- Për vitin 2018 janë parashikuar gjithsej 10 (dhjetë) auditime të përputhshmërisë nga të cilat 

në fakt janë kryer 2 auditime dhe 2 auditime të tjera jashtë planit,pra janë realizuar 4 auditime 

me një realizim të planit vjetor në masën 40%. Në këtë vit ka patur ndryshim plani vjetor, ku 

me rekomandim nga KLSH janë programuar dhe realizuar 2 auditime jashtë planit si: 1 

auditim për verifikimin e problematikave që të trajtuara në letër ankesën e z. N.D., dhe 1 

auditim për të gjitha procedurat e prokurimit të kryera gjatë vitit 2017, duke i vënë theksin 

përllogaritjes së Fondit Limit dhe deri në Shpalljen e Ofertës Fituese dhe Operatorin 

ekonomik fitues. Planifikimi i auditimeve për vitin 2018 dhe realizimi paraqitet në tabelën e 

mëposhtme : 

 
 
Nr. 

 
Objektet 

Niveli  i 
vlerësimit të 
riskut 

 
Llojet e auditimeve 

Objekte të pa 
audituara mbi 2 
vjet 

 
Realizimi 

1 Njësia Administrive Kuman I mesëm Të përputhshmërisë  jo jo 

2 Njësia Administrive Kurjan I mesëm Të përputhshmërisë jo jo 

3 Njësia Administrive Strum I mesëm Të përputhshmërisë jo jo 

4 Drejtoria Ekonomike I mesëm Të përputhshmërisë jo jo 

5 Drejtoria Juridike e Burime Njerëzore I mesëm Të përputhshmërisë jo jo 

6 Drejtoria e Bujqësisë e Zhvillim Rural I mesëm Të përputhshmërisë jo jo 

7 Drejtoria e Shërbimeve Publike I lartë Të përputhshmërisë jo jo 

8 Policia Bashkiake I mesëm Të përputhshmërisë jo po 

9 Gjëndia Civile I lartë Të përputhshmërisë jo jo 

10 Sh.a. “Ujësjell Kanalizime” Roskovec I mesëm Të përputhshmërisë jo po 

 Totali i auditimeve 10   2 

 

- Për vitin 2019 janë parashikuar gjithsej 5 (pesë) auditime të përputhshmërisë, në fakt janë 

kryer 5 (pesë) auditime me një realizim të planit vjetor në masën 100%. Planifikimi i 

auditimeve për vitin 2019 dhe realizimi paraqitet në tabelën e mëposhtme : 

 
 
Nr. 

 
Objektet 

Niveli  i 
vlerësimit 

të riskut 

 
Llojet e auditimeve 

Objekte të pa 
audituara mbi 

2 vjet 

 
Realizimi 

1 Drejtoria Ekonomike (Sektori i Financës) I mesëm Të përputhshmërisë  jo po 

2 Drejtoria Ekonomike dhe Drejtoria e të Ardhurave Vendore I mesëm Të përputhshmërisë jo po 

3 Drejtoria Ekonomike (Sektori i Shërbimit Social) I mesëm Të përputhshmërisë jo po 

4 Sektori i Prokurimeve I lartë Të përputhshmërisë jo po 

5 Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural I mesëm Të përputhshmërisë jo po 

 Totali i auditimeve 5   5 

 

- Për vitin 2020 janë parashikuar gjithsej 5 (pesë) auditime, në fakt janë kryer 1 (një) auditim 

dhe është në proces auditimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike. Planifikimi i auditimeve për 

vitin 2020 dhe realizimi paraqitet në tabelën e mëposhtme : 

 
 
Nr. 

 
Objektet 

Niveli i 
vlerësimit 
të riskut 

 
Llojet e auditimeve 

Objekte të pa 
audituara mbi 

2 vjet 

 
Realizimi 
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1 Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit I mesëm Të përformancës, të tjera jo po 

2 Drejtoria e Shërbimeve Publike I mesëm Të përputhshmërisë jo jo 

3 Ndërmarrja e Mirëmbajtjes I mesëm Të përputhshmërisë jo jo 

4 Ndërmarja e Pastrimit, Gjelbërimit dhe Mirmbajtje I mesëm Të përputhshmërisë jo jo 

5 Drejtoria Juridike dhe e Burimeve Njërzore I mesëm Të përformancës jo jo 

 

Konkluzion: Për periudhen objekt auditimi rezultoi se nuk janë realizuar planet vjetore, 

kështu për vitin 2017 nga 10 auditime të planifikuara nuk janë realizuar asnjë, por janë kryer 

vetëm 2 auditime jashtë planit të rekomanduara nga KLSH, me pretendimin se periudha e 

planifikuar për auditim është audituar nga KLSH, ndërkohë jo të gjithë sektorët janë mbuluar 

me auditim si sha Ujsjellës-Kanalizme, Sektori i Bujqësisë etj, si dhe auditimet mund të 

ndryshoheshin nga auditime përputhshmërie në auditime përformance. Po kështu për vitin 

2018 nga 10 auditime të planifikuara janë realizuar 4 auditime, ku 2 auditime janë pjesë e 

planit vjetor dhe 2 auditime të tjera janë jashtë planit. Ndërsa për vitin 2019 nga 5 auditime të 

planifikuara janë realizuar 5 auditime, duke realizuar planin vjetor në masën 100%. Realizimi 

në masë të ulët 20% dhe 40% i planit vjetor të auditimit për vitet 2017-2018 është nëi 

kundërshtim me MAB të miratuar me Urdhërin nr. 100, datë 25.10.2016 të Ministrit të 

Financave “Për miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik, pika 2.6 

“Roli dhe përgjegjësitë e Njësisë së Auditimit të Brendshëm” nënpika (c) dhe pika 3.5 

“Rishikimi i planeve strategjike dhe planit vjetor  të AB”  

 Angazhimet e auditimit : Për vitin 2017 janë parashikuar 10 angazhime auditimi, 

nga këto 9 auditime të  përputhshmërisë dhe 1 të përformancës, në fakt janë kryer 2 auditime 

të plota përputhshmërie.  

Për vitin 2018 janë parashikuar 10 auditime, ku të gjithë këto auditime janë të plotë dhe të 

përputhshmërisë, në fakt janë kryer 4 auditime, 2 auditime janë pjesë e planifikimit, ndërsa 2 

auditime janë realizuar në zbatim të Rekomandimeve të KLSH-së. Auditimet e kryera janë të 

përputhshmërisë dhe të plotë. 

Për vitin 2019 janë parashikuar 5 auditime, ku të gjithë këto auditime janë të plotë dhe të 

përputhshmërisë, në fakt janë kryer 5 auditime, dhe të gjitha auditimet janë pjesë e 

planifikimit. 

 Raportimi : Për veprimtarinë e Sektorit të Auditimit të Brendshëm të Bashkisë 

Roskovec për periudhën objekt auditimi, është raportuar  në mënyrë sistematike. Janë hartuar 

dhe dërguar në NJQHAB e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë raportet periodike dhe 

vjetore të shoqëruara këto me evidencat e raportimit në mënyrë progresive dhe vlerësimin 

përmbyllës për veprimtarinë e Auditit të Brendshëm, përkatësisht për  vitin 2017 me shkresën  

nr. 666 prot. datë 15.02.2018, për vitin 2018  me shkresën nr. 726 prot. datë 14.02.2019 dhe 

për vitin 2019 me shkresën nr. 902 prot. datë 14.02.2020. 

Rekomandimet. Per vitet 2017, 2018 dhe 2019 nuk është realizuar një mision auditimi për 

zbatim rekomandimesh për subjektet e audituara, të përcaktuara këto sipas prioriteteve dhe 

afateve kohore, si dhe nuk ka asnjë informacion nga sektorët e audituar në lidhje me pranimin 

dhe zbatimin e rekomandimeve, në kundërshtim me ligjin nr. 114/2015 datë 22.10.2015 ”Për 

uditimin e brendshëm në sektorin publik” nenin 12 dhe neni 14 pika iv.  

 

    Vlerësimi i procedurave dhe standarteve të kryerjes së auditimit të brendshëm. 

Nga auditimi i detajuar i auditimeve të kryera në të gjitha subjektet në lidhje me 

respektimin e  kërkesave të manualit në hartimin e materialeve të auditimit për : 

a- Letrat e punës së auditimit në fazën përgatitore të programit ; 

b- Letrat e punës në fazën e ekzaminimit të dokumentacionit të subjektit, hartimit të Projekt 

Raportit dhe Raportit Final nga audituesit ; 
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c- Bazueshmërinë ligjore të gjetjeve, argumentimin e konkluzioneve të nxjerra nga audituesit 

në përputhje me standartet e auditimit, rezultoi se : 

Nga auditimi i dokumentacionit të dosjeve të vëna në dispozicion rezulton se nuk janë 

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

sektorin publik”, të MAB të miratuar me Urdhërin nr. 100, datë 25.10.2016 të Ministrit të 

Financave “Për miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik” kapitulli 

IV pika 4.1.1 “planifikimi i një angazhimi auditimi”; kapitulli VI “Evidentimi dhe 

dokumentimi i punës audituese” pika 6.1 “Niveli i dokumentimit” Dokumentet standarte 

Formati nr.2 “Indeksi i sugjeruar për dosjen e përhershme”,; Kapitulli VII “Sigurimi i cilësisë 

së punës të auditimit të brendshëm”pika 7.1.1 “Vlerësimi i brendshëm i cilësisë që kryhet nga 

vetë Njësia e Auditimit të Brendshëm”, Kapitulli V dhe Formatet Standarte formatet 

standarte nr.4 “Vlerësimi i riskut për mjedisin e përgjithshëm të kontrollit”m Formati nr.5 

“Vlerësimi i risqeve për sisteme/F. të veçanta të llogarisë”, Format nr.6 “Buxheti dhe afati 

kohor për angazhimet e auditimit” Formatet nr.9 “Testet individuale”,10 “Model plan 

veprimi i plotësuar nga grupi i auditimit dhe subjekti i audituar.” kështu:  

 Në të gjitha dosjet e auditimit mungon Memo e planifikimit, pra projektdrafti i 

programit te auditimit në fazën e hartimit të programit të angazhimit, e cila duhet të përfshijë: 

- Madhësia dhe kompleksiteti i njësisë, pra të kuptuarit dhe përshkrimi i mjedisit (universit) të 

auditimit;  

- Kompleksitetin dhe riskun e sistemit/fushës që auditohet; 

- Plotësimi i Formatit të vlerësimit të riskut për sistemin/fushën që auditohet, përllogaritja e 

koeficientit të riskut për sistemin që auditohet. Vlerësimi i riskut për mjedisin e përgjithshëm 

të kontrollit. 

- Përcaktimi i objektivave në bazë të rezultateve të vlerësimit të riskut.  

- Eksperienca dhe numri i audituesve;  

- Përgjegjësitë individuale të çdo audituesi;  

- Kohëzgjatja (ose afatet kohore);  

- Buxheti dhe afati kohor për angazhimin e auditimit;  

- Masat për sigurimin e cilësisë; 

  Në fund të procesit të auditimit mungojnë letrat e punës për secilin auditues të cilat 

duhet të përfshijë rregjistrimin e punës së audituesit dhe rezultatete e vlerësimit të 

sistemit.dokumentet e punës audituese duhet të rregjistrojnë : 

- Emrin e organizatës që auditohet; 

- Sistemin/fushën që auditohet; 

- Periudhën që mbulon ky auditim; 

- Personin që kryen auditimin dhe datën e fillimit të punës; 

- Testet individuale te audituesve 

- Personin që bën rishikimin e punës audituese dhe datën kur bëhet rishikimi; 

- Një numër të veçantë reference për letrat e punës; 

- Detajet e punës që është bërë, për shembull, objektivat dhe metodat; 

- Rezultatet e punës; (gjetjet dhe rekomandimet); dhe 

- Konkluzionet e nxjerra 

 Mungon vleësimi i brendshëm i cilësisë që kryhet nga vetë NjAB i cili kryhet 

nëpërmjet procesit të vetëvlerësimit periodik, i cili përfshin: 

- Mbikëqyrjen e angazhimeve të auditimit të brendshëm 

- Përfundimin e listës së kontrolleve të përshkruara; 

- Përpilimin e feedback-ut nga subjekti i audituar dhe palët e tjera të interesuara përmes 

intervistave dhe sondazheve; 
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- Përzgjedhjen e dokumenteve të punës për t’u rishikuar nga auditues të brendshëm që 

nuk kanë qenë përfshirë në atë angazhim auditimi; 

- Rishikimin e projekt buxhetit, e afateve kohore dhe përfundimin e planit të auditimit; 

- Analiza e performancës (për shembull; afati kohor dhe rekomandimet e dhëna dhe të 

pranuara); 

- Referimi i praktikave aktuale të NjAB me praktikat më të mira të auditimit të 

brendshëm. 

 

Auditime viti 2017 

1. Dosja e auditimit në subjektin : Drejtoria Ekonomike (Sektori i Tatim Taksave).  

Me shkresën nr. 517 prot. datë 20.02.2017 është urdhëruar nga Titullari, të kryhet auditimi i 

përgjithshëm mbi funksionimin e arkës dhe M.azinës si dhe është është bërë njoftimi për 

fillimin e auditimit me nr. 517/1 prot. datë 20.02.2017. Me shkresën nr. 517/2 prot. datë 

20.02.2017 është hartuar programi i auditimit në të cilën lloji i auditimit është përcaktuar : 

auditim i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë. Grupi i punës është i përbërë nga z. G.H.dhe 

zj. O.C.. 

Në fund të Raportit Final janë dhënë 6 Rekomandime : 5 masa organizative dhe 1 masë 

shpërblim dëmi në shumën 89.330.719 lekë, për 4844 familje dhe 179 subjekte private 

debitore. 

2. Dosja e auditimit në subjektin : Drejtoria Ekonomike (Sektori i Tatim- Taksave, në 

zbatim të rekomandimet të lëna nga KLSH-ja). 

Me shkresën nr. 2747 prot., datë 31.07.2017 është urdhëruar nga Titullari, të kryhet auditimi i 

përgjithshëm mbi funksionimin e Sektorit të Tatim-Taksave si dhe është bërë njoftimi për 

fillimin e auditimit. Me shkresën nr. 2748, datë 31.07.2017 është hartuar programi i auditimit 

në të cilën lloji i auditimit është përcaktuar : auditim i përputhshmërisë dhe i rregullshmërisë . 

Grupi i punës është i përbërë nga z. G.H.dhe zj. O.C. 

Në fund të Raportit Final janë dhënë 4 Rekomandime. : 3 masa organizative dhe 1 masë 

shpërblim dëmi në shumën 77.284.925 lekë, për 2601 familje dhe 251 subjekte private 

debitore. 
 

3. Dosja e auditimit në subjektin: Njësia Administrative Kuman ( në bazë të 

rekomandimeve të lëna nga KLSH-ja, për letrën e drejtuar nga z. N.D.).  

Me shkresën nr. 4164 prot. Datë: 22.12.2017 është urdhëruar nga Titullari, të kryhet auditimi 

i përgjithshëm mbi funksionimin e Njësisë Administrative Kuman gjatë viteve 2005-2017 si 

dhe është bërë njoftimi për fillimin e auditimit. Me shkresën nr. 4165 prot.  Datë: 22.12.2015  

është hartuar programi i auditimit në të cilën lloji i auditimit është përcaktuar : auditim 

përputhshmërie dhe rregullshmërie. Grupi i punës është i përbërë nga z. G.H.dhe zj. O.C..  

Është realizuar verifikimi i të gjitha dokumentacioneve për problematikat e pasqyruara në 

letër ankesën dhe nuk është konstatuar asnjë lloj shkelje në lidhje me këto problematika e 

ngritura nga z. N.D..  

 

Auditime viti 2018 

1. Dosja e auditimit në subjektin : Policisë Bashkiake. 

Me shkresën nr. 548 prot. datë 25.02.2018 është urdhëruar nga Titullari, të kryhet auditimi i 

përgjithshëm mbi funksionimin e Policisë Bashkiake si dhe është bërë njoftimi për fillimin e 

auditimit. Me shkresën nr. 548/1 prot. datë 25.02.2018 është hartuar programi i auditimit, në 

të cilën lloji i auditimit është përcaktuar :auditim i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë. 

Grupi i punës është i përbërë nga z. G.H.dhe zj. O.C.. 
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 Në fund të Raportit Final janë dhënë 7 Rekomandime: 6 masa organizative dhe 1 masë 

shpërblim dëmi në shumën 17.636 lekë, për 5 raste vendosje gjobash. 
 

2. Dosja e auditimit në subjektin : Inspektoriatit Vendor i Mbrojtjes së Territorit.  

Me shkresën nr. 732 prot. datë 19.02.2018 është urdhëruar nga Titullari, të kryhet auditimi i 

përgjithshëm  në Inspektoriatin Vendor të Mbrojtjes së Territorit.  Për Institucionin në fjalë 

është bërë njoftimi për fillimin e auditimit. Me shkresën nr. 732/1 prot. datë 19.02.2019  është 

hartuar programi i auditimit, në të cilën lloji i auditimit është përcaktuar : auditim i  

përputhshmërisë e rregullshmërisë. Grupi i punës është i përbërë nga z. G.H.dhe zj. O.C..                                                                                                                         

Në fund të Raportit Final janë dhënë 3 Rekomandime: 3 masa organizative  
 

3. Dosja e auditimit në subjektin : Drejtoria e Prokurimeve. 

Me shkresën nr.1633 prot. datë 02.04.2018 është urdhëruar nga Titullari, të kryhet auditimi i 

përgjithshëm  në Drejtorinë e Prokurimeve  si dhe është bërë njoftimi për fillimin e auditimit. 

Me shkresën  nr. 1633/1prot  datë 02.04.2018 është hartuar programi i auditimit, në të cilën 

lloji i auditimit është përcaktuar :auditim i përputhshmërië e rregullshmërisë. Grupi i punës 

është i përbërë nga  z. G.H.dhe zj. O.C.. 

Në fund të Raportit Final janë dhënë 1 Rekomandim : 1 masa organizative në zbatim të 

pdispoziatave ligjore për prokurimet. 
 

4. Dosja e auditimit në subjektin. Sh.a “Ujësiellës Kanalizime”.  
Me shkresën nr. 3665 prot. datë 21.09.2018 është urdhëruar nga Titullari, të kryhet auditimi i 

përgjithshëm mbi funksionimin Sh.a “Ujësiellës Kanalizime”  si dhe është është bërë njoftimi 

për fillimin e auditimit me nr. 3665/1 prot. datë 21.09.2018. Me shkresën nr. 3665/2 prot. 

datë 21.09.2018 është hartuar programi i auditimit, në të cilën lloji i auditimit është 

përcaktuar : auditim i përputhshmërie. Grupi i punës është i përbërë nga z. G.H.dhe zj. O.C.. 

Në fund të Raportit Final janë dhënë 7 Rekomandime: 4 masa organizative dhe 3 masa 

shpërblim dëmi në shumën 33.195.719 lekë për tarifën e “Ujit te Pijshëm” nga obonentët 

debitorë, likujdimi i detyrimeve ndaj DRT Fier në shumën 6.385.851 lekë dhe për 

likujdimin e dëtyrimeve afatshkurtëra dhe afatgjata në shumën 25.892.444 lekë. 
 

 

5 Auditime viti 2019 

1. Dosja e auditimit në subjektin. Drejtorisë Ekonomike (Sektori i Financës) 

Me shkresën nr. 45 prot. datë 08.01.2019 është urdhëruar nga Titullari, të kryhet auditimi i 

përgjithshëm mbi funksionimin  e Drejtorisë Ekonomike(Sektorit të Financës)  si dhe është 

është bërë njoftimi për fillimin e auditimit me nr. 45/1 prot. datë 08.01.2019. Me shkresën nr. 

45/2 prot. datë 08.01.2019 është hartuar programi i auditimit në të cilën lloji i auditimit është 

përcaktuar : auditim i përputhshmërie dhe rregullshmërisë. Grupi i punës është i përbërë nga 

z. G.H.dhe zj. O.C.. 

Në fund të Raportit Final janë dhënë 14 Rekomandime:3 masa organizative dhe 11 masa 

shpërblim dëmi në shumën 128.737.965 lekë,  sipas konstatimeve të KLSH  
 

2. Dosja e auditimit në subjektin : Drejtoria Ekonomike dhe Drejtoria e të Ardhurave 

Vendore. 

Me shkresën nr. 1688 prot. datë 08.04.2019 është urdhëruar nga Titullari, të kryhet auditimi i 

përgjithshëm mbi funksionimin Drejtorisë Tatim -Taksave  si dhe është është bërë njoftimi 

për fillimin e auditimit me nr. 1688/1 prot. datë 08.04.2018. Me shkresën nr.1688/2 prot. datë 

08.04.2018 është hartuar programi i auditimit në të cilën lloji i auditimit është përcaktuar : 

auditim i përputhshmërisë. Grupi i punës është i përbërë nga z. G.H.dhe zj. O.C.. 

 Në fund të Raportit Final janë dhënë 7 Rekomandime :5 masa organizative dhe 2 masa 

shpërblim dëmi në shumën 112.852.186 lekë parë taksa e tarifa vendore për 5007 familje dhe 
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312 subjekte private debitoresi dhe pagesa e detyrimete të mbetura pa likuiduar në shumën 

37.781.802 lekë, për 1 person dhe 23 subjekte private fizike e juridike 
 

3. Dosja e auditimit në subjektin : Drejtoria Ekonomike (Sektori i Shërbime Sociale).  

 Me shkresën nr.  2851 prot. datë 20.05.2019 është urdhëruar nga Titullari, të kryhet auditimi 

i përgjithshëm mbi funksionimin e Sektorit të Shërbimeve Sociale si dhe është është bërë 

njoftimi për fillimin e auditimit me nr.  2852 prot. datë 20.05.2019. është hartuar programi i 

auditimit në të cilën lloji i auditimit është përcaktuar : auditim i përputhshmërisë. Grupi i 

punës është i përbërë nga z. G.H., zj. O.C.  dhe  zj. K.G.. 

Në fund të Raportit Final është dhënë dhënë 1 Rekomandim :1 masë organizative  për 

vazhdoimin e respektimit të kuadrit ligjor për Shërbimet Sociale. 
 

4. Dosja e auditimit në subjektin :  Sektori i Prokurimeve. 

Me shkresën nr. 3619 prot. datë 21.06.2019 është urdhëruar nga Titullari, të kryhet auditimi i 

përgjithshëm mbi funksionimin  e Sektorit të Prokurimeve  si dhe është është bërë njoftimi 

për fillimin e auditimit me nr. 3619/1 prot. datë 21.06.2019. Me shkresën nr.3619/2 prot. datë 

21.06.2019 është hartuar programi i auditimit në të cilën lloji i auditimit është përcaktuar : 

auditim i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë. Grupi i punës është i përbërë nga z. G.H.i, zj. 

O.C. dhe  znj. K.G.. 

Në fund të Raportit Final janë dhënë 4 Rekomandime: 4 masa organizative në zbatim të 

dispozitave ligjore për prokurimet publike. 
 

5. Dosja e auditimit në subjektin. Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. 

Me shkresën nr. 6387 prot. datë 01.11.2019 është urdhëruar nga Titullari, të kryhet auditimi i 

përgjithshëm mbi funksionimin  në Sektorin e Bujqësisë si dhe është është bërë njoftimi për 

fillimin e auditimit me nr. 6387/1 prot. datë 01.11.2019. Me shkresën nr.6387/2 prot. datë 

01.11.2019 është hartuar programi i auditimit në të cilën lloji i auditimit është përcaktuar 

:auditim i përputhshmërie. Grupi i punës është i përbërë nga z. G.H.i, znj. G.Z. dhe   

znj.K.G.. 

Në fund të Raportit Final janë dhënë 6 Rekomandime: 5 masa organizative dhe 1 masë 

shpërblim dëmi në shumën 1.089.645 lekë, si diferenca e shumës së faturuar me atë të 

arkëtuar. 

 

1 auditim në 3-mujorin e parë  të vitit 2020     

1. Dosja e auditimit në subjektin.Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit.    

Me shkresën nr 103 prot. datë 09.01.2020 është urdhëruar nga Titullari, të kryhet auditimi i 

përgjithshëm mbi funksionimin e Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit                                              

si dhe është është bërë njoftimi për fillimin e auditimit me nr. 103/1 prot. datë 09.01.2020. 

është hartuar programi i auditimit në të cilën lloji i auditimit është përcaktuar :auditim i 

përputhshmërisë. Grupi i punës është i përbërë nga z. G.H., znj. E.C.  dhe  znj. G.Z.. 

Në fund të Raportit Final janë dhënë 5 Rekomandime: 5 masa organizative. 

 

 Referuar raporteve të auditimit:  

- Gjetjet konsistojnë vetëm në vënien në dukje të rasteve të debitorëve të cilat jane të 

evidentuara nga Sektorët përkatës (Sekt.Tatim-Taksa dhe sha Ujsjellës-kanalizime),dhe të 

azhornuara në kontabilitet, për të cilat janë dhënë rekomandime masa shpërblim dëmi, 

ndërkohë që për to rekomandohen masa organizative, si në auditimin e e sektorit tatim-

taksave dhe në sha Ujsjellës-kanalizime. 

- Gjetje janë konsideruar dhe gjetjet e KLSH në auditimin e kryer në vitin 2017 në raportin e 

auditimit të AB të kryer për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH. 
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- Në rastet e auditimit të F.ve të tjera ose të drejtimeve të tjera të auditimit (Sekt. Planifikim-

territori,Sekt.Bujqesise,Policia bashkiake etj) në të shumtën e rasteve nuk janë konstatuar 

gjetje, prandaj dhe rekomandimet e lëna janë të karakterit të përgjithshëm (sic përshkruhen 

më lart). Rekomandimet e karakterit organizativ nuk mbështeten me gjetje konkrete te 

argumentuara me raste. 

- Në rastin e auditimit të procedurave të prokurimit, të cilat vlerësohen si fushë me rrisk të 

lartë nuk janë konstatuar gjetje, pasi dhe trajtimi në raport është i përciptë, thjesht 

përshkruhen apo listohen dokumentet e mbajtura në dosje për cdo procedurë prokurimi pa 

analizuar e vlerësuar punën që kanë kryer komisionet NJHDST në drejtim të llogaritjes së 

fndit limit e hartimit të DST-ve si vendosjes së kritereve të kualifikimit etj si dhe analizës së 

punës së KVO në drejtim të vlerësimit të ofertave etj. 

- Nuk ka një vlerësim të sistemeve të kontrollit të brendshëm të argumentuar me kampionet e 

marra për testim në bazë të nivelit të riskut të përllogaritur, në lidhje me funksionimin e e 

aktiviteteve të kontrollit në F.t e trajtuara në auditim. Sa efektive janë sistemet e kontrollit në 

arritjen e objektivave dhe në c’masë janë parandaluar parregullsitë.  

- Në rastin e auditimit të Sektorit të Burimeve Njerëzore janë audituar vetëm nivelët e 

pagave, duke lënë jashtë auditimit procedurat e rekrutimit të punonjësve, procedurat e 

dhënies së masave disiplinore si dhe procedurat e largimeve nga puna, me qëllim shmangien 

e risqeve në rritjen e kostove të panevojshme të institucionit që paraqesin mosndjekja e saktë 

dhe mbi baza ligjore e ketyre procedurave. 
Titulli i 
Gjetjes:      

KLSH ka konstatuar se në lidhje me organizimin dhe funksionin e Sektorit të Auditit 

të Brendshëm ekzistonin mangësi si: moscertifikimi dhe mostrajnimi i audituesve, 

realizimi i planit nën masën 50%. Në dosjet e auditimeve të kryera mungojnë: memot 

e planifikimit, letrat e punës së audituesve, si dhe vlerësimet e cilësisë. Ne raportet e 

auditimit nuk janë përshkruar në mënyrë të plotë e të qartë gjetjet e konstatuara dhe 

nuk janë përcaktuar përgjegjësitë si dhe rekomandimet janë të karakterit të 

pergjithshëm. Auditimet e kryera për sektorët me risk të lartë nuk janë të thelluara. 

Nuk ka program anagazhimi për ndjekjen e rekomandimeve të lëna nga auditi i 

brendshëm. 
Situata: Për periudhen objekt auditimi rekrutimi i 4 auditueseve në strukturën e Njësisë së 

Auditit të Brendshëm është kryer jashtë kritereve ligjore, pasi nuk janë të certifikuar si 

auditues të brendshëm si dhe nuk kanë eksperiencë pune (0-1vit). Per këta auditues të 

rinj nuk janë zhvilluar trajnime për kualifikimin e tyre. Realizimi i planit të 

auditimeve për vitin 2017 nga 10 të planifikuara janë realizuar 2 auditime ose në 

masën 20%, për vitin 2018 nga 10 të planifikuara janë realizuar 4 auditime ose në 

masën 40% dhe për vitin 2019 nga 5 të planifikuara janë realizuar 5 auditime ose në 

masën 100%, pasi është përgjysmuar numri i  auditimeve të planifikuara. Pra kemi një 

nivel shumë të ulët te realizimit të planit vjetor te auditimit. Në të gjitha dosjet e 

auditimit mungon memo e planifikimit, pra projektdrafti i programit te auditimit në 

fazën e hartimit të programit të angazhimit. Në procesin e planifikimit nuk është 

vlerësuar si duhet risku, përllogaritja e tij si dhe përcaktimi i materialitetit. Në fund të 

procesit të auditimit mungojnë letrat e punës për secilin auditues, të cilat duhet të 

përfshijnë rregjistrimin e punës së audituesit dhe rezultatet e vlerësimit të sistemit, 

dokumentet e punës audituese. Mungon vlerësimi i brendshëm i cilësisë që kryhet nga 

vetë NjAB, i cili kryhet nëpërmjet procesit të vetëvlerësimit periodik. Ne raportet e 

auditimit. nuk janë përshkruar në mënyrë të plotë e të qartë gjetjet e konstatuara. 

Gjithashtu për gjetjet e konstatuara nuk janë shprehur dhe përcaktuar  përgjegjësitë.  

Auditimet e kryera për sektorët me risk të lartë si prokurimet, planifikimi e zhvillimi i 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport  Përfundimtar për “Mbi Auditimin Financiar” të ushtruar në 

Bashkinë Roskovec. 
 

29 
 

territorit, menaxhimi i aseteve, sektori i bujqësisë, burimet njerëzore etj janë vetëm të 

karakterit përshkrues (inventarizues) nuk janë të thelluara dhe nuk ka analiza nëse janë 

në përputhje me kriteret e pranuara proceset e kryera të paraqitura në dokumentacionet 

e paraqitura. Nuk është kontrolluar dhe dokumentuar si funksionon sistemi i kontrollit 

të brendshëm në F. të ndryshme të veprimtarisë së bashkisë dhe në njësitë e vartësisë, 

për këtë arsye nuk janë dhënë rekomandime se si të përmirësohen procedurat e 

kontrollit e të jenë më funksionalë për parandalimin e mashtrimeve.Për rekomandimet 

e lëna nuk është bërë analiza e tyre, pasi nuk është hartuar program i veçantë për 

shkallën e zbatimit të tyre, për të adresuar përgjegjësi si dhe marrje masash për rastet e 

konstatimeve të problematikave të trajtuara në raportet e auditimit 
Kriteri: - Ligji nr. 114/2015, datë 22.10.2015 ”Për uditimin e brendshëm në sektorin 

publik”neni 11 “Punësimi i Auditit të Brendshëm”,neni 19 “Certifikimi i audituesve të 

brendshëm” dhe neni 20 “Trajnimi i vijueshëm profesional i audituesve të brendshëm” 

me  MAB të miratuar me Urdhërin nr. 100, datë 25.10.2016 të Ministrit të Financave 

“Për miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik” pika 2.6 

“Roli dhe përgjegjësitë e Njësisë së Auditimit të Brendshëm” nënpika (c) dhe pika 3.5 

“Rishikimi i planeve strategjike dhe planit vjetor  të AB” kapitulli III drejtimet e 

auditimit fq34, kapitulli IV pikat 4.1.7 - 4.1.12 kapitulli IV pika 4.1.1 “Planifikimi i 

një angazhimi auditimi”; kapitulli VI “Evidentimi dhe dokumentimi i punës 

audituese” pika 6.1 “Niveli i dokumentimit”; Kapitulli VII “Sigurimi i cilësisë së 

punës të auditimit të brendshëm”pika 7.1.1 “Vlerësimi i brendshëm i cilësisë që kryhet 

nga vetë Njësia e Auditimit të Brendshëm” 
Ndikimi Mosrealizim dhe moskryerje e monitorimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit në njësi në një nivel jo të dëshirueshëm si dhe mosdhënie i një sigurie 

objektive e këshilluese për stafin menaxherial të kësaj njësie vendore 
Shkaku: Mosekzistenca e një stafi profesional të NJAB dhe realizimi i auditimeve jo në 

shkallën dhe nivelin e duhur në mospërputhje me kriteret e pranuara 
Rëndësia: E mesme 
Rekomandim Nga Bashkia Roskovec, të mërren masa për certifikmin  dhe trajnimin e  2 audituesve 

të rinj, për rritjen e aftësisë profesionale të tyre. Të sigurohet realizimi i planit vjetor të 

auditimeve dhe kur është e nevojshme të kryhen ndryshime të argumentuara për 

realizimin e funksionit të NJAB. Nga NJAB  të realizohen të gjitha proceset në të 

gjitha fazat e auditimit në përputhje me MAB. Në raportete e auditimit të kryhen teste 

substanciale dhe analitike, në mënyrë që në F.t me risk të lartë auditimet të jenë të 

thelluara, duke evidentuar mangësitë e sistemeve të kontrollit nëpërmjet formulimit të 

qartë të gjetjeve, përcaktimit të përgjegjësive si dhe formulimit konkret të 

rekomandimeve. NjAB të kryeje vlerësimin e brendshëm të cilësisë  nëpërmjet 

procesit të vetëvlerësimit periodik. Të planifikohet dhe realizohet program angazhimi 

për ndjekjen e shkallës së zbatimit të rekomandimeve të lëna nga auditimet e 

brendshme. Veprimtaria e auditimit të brendshëm të funksionojë si veprimtari, që 

mbështet menaxhimin e kësaj njësie vendore për arritjen objektivave, duke ofruar 

siguri objektive dhe këshillim për të shtuar vlerën, duke nxitur ndryshime, që 

përmirësojnë veprimtarinë e menaxhimit dhe rritjen e përgjegjshmërisë 

 

 

Përsa më sipër ngarkohen me përgjegjësi:z G.H. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Auditit të 

Brendshëm, znj. O.C.me detyrë ish-audituese (për periudhën 07.02.2017-17.07.2019), 

znj.K.G. me detyrë ish-audituese (për periudhën 24.04.2019-15.11.2019), znj.G.Z. me detyrë 
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audituese (për periudhën 15.11.2019-në vazhdim) dhe znj. Eltona C. me detyrë audituese (për 

periudhën 15.11.2019-në vazhdim). 

 

 

B.1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit 

Si të ardhurat dhe shpenzimet e buxhetit vjetor (fillestar) për vitin 2017,  janë miratuar në 

vlerën 456,347,507 lekë, për vitin 2018 në vlerën 628,717,943 lekë dhe për vitin 2019 në 

vlerën 682,170,401 lekë. Të dhëna për planifikimin fillestar të buxhetit për periudhën 2017-

2019 jepen në aneksin nr.1 në fund të Projektraportit të Auditimit. 

Shpenzimet totale për secilin vit ushtrimor 2017, 2018, 2019 (duke zbritur llogarinë 466) 

kanë përkatësisht vlerën: 703,078,191 lekë, 861,511,182 lekë dhe 684,144,247 lekë. 

Struktura e shpenzimeve për secilin vit buxhetor paraqitet në aneksin nr. 1/1 në fund të 

Projektraportit të Auditimit. 

Të ardhurat e veta për vitin 2017, nga 329,095,841 lekë të planifikuara janë realizuar në 

vlerën 253,600,845 lekë ose në masën 77%. Për vitin 2018 planifikimi ka qenë 318,177,949 

lekë dhe realizimi 189,194,000 lekë, ose në masën 59%, ndërsa për vitin 2019 planifikimi ka 

qenë në vlerën 513,573,405 lekë, realizimi 262,421,505 lekë, ose në masën 61%. Të dhëna 

tabelare për këto vkera jepen në aneksin nr, 1/2 në fund të Projektraportit të Auditimit  

 

Titulli i 

Gjetjes:      

Niveli i planifikimit të treguesve buxhetor ka diferenca të dukshme me nivelin e 

realizimit  

Situata: Përsa i përket zërit të shpenzimeve në buxhet planifikimi dhe realizimi kanë këto të 

dhëna: 

Për vitin 2017 planifikimi i shpenzimeve ka vlerën 939,338,102 lekë, realizimi 

703,078,191 lekë, ose në masën 75%. 

Për vitin 2018 planifikimi i shpenzimeve ka vlerën 1,023,434,295 lekë, realizimi 

861,511,182 lekë, ose në masën 84%. 

Për vitin 2019 planifikimi i shpenzimeve ka vlerën 969,490,247 lekë dhe realizim në 

vlerën 684,144,247 lekë, ose në masën 71%. 

Vërehen diferenca të dukshme midis planifikimit dhe realizimit të buxhetit për të tre 

vitet, e cila duke ju referuar burimit të financimit për këto shpenzime (buxheti i 

shtetit, të ardhurat), konstatohet se mos realizimi i zërave të shpenzimeve të 

planifikuara, ka si shkak mos realizimin e të ardhurave. 

Referuar dokumentacionit të planifikimit të sektorit të taksave (për planifikimin) dhe 

akteve të rakordimit midis Bashkisë Roskovec dhe degës së thesarit Fier (për 

realizimin), të ardhurat e veta për vitin 2017, nga 329,095,841 lekë të planifikuara 

janë realizuar në vlerën 253,600,845 lekë ose në masën 77%. Për vitin 2018 

planifikimi ka qenë 318,177,949 lekë dhe realizimi 189,194,000 lekë, ose në masën 

59%, ndërsa për vitin 2019 planifikimi ka qenë në vlerën 513,573,405 lekë, realizimi 

262,421,505 lekë, ose në masën 61%. Mos realizimi i të ardhurave ka ndikuar edhe në 

mos realizimin e shpenzimeve të planifikuara. 

Planifikimet e shpenzimeve dhe të të ardhurave nuk kanë marrë shumë në 

konsoderatë realizimin e të ardhurave dhe shpenzimeve të vitit paraardhës. 

Të dhëna tabelare për planifikimin dhe realizimin e buxhetit për periudhën 2017-2019 

jepen në aneksin nr. 1/3 në fund të Projektraportit të auditimit. 

 

Kriteri: VKB për miratimin e buxhetit, për periudhën 2017-2019 dhe nenin 47-Rishikimi i 

zbatimit të buxhetit vendor”, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e 
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sistemit buxhetor në republikën e Shqipërisë”, ku thuhet: “Kryetari i njësisë së 

qeverisjes vendore bën një analizë të plotë të zbatimit të buxhetit brenda muajit 

qershor të çdo viti dhe, në rast se është e nevojshme, edhe propozimet përkatëse për 

ndryshimin e vendimit të këshillit të njësisë së qeverisjes vendore, që ka miratuar 

buxhetin e vitit. 

 

Ndikimi Mos realizimi i buxhetit sidomos në zërat e investimeve, sjell mosrealizim të 

investimeve të planifikuara për komunitetin. 

Shkaku: Planifikim i pa studiuar i shpenzimeve, i pa mbështetur në realizimet faktike të të 

ardhurave. 

Rëndësia E mesme 

Rekomandi

m 

Planifikimi i shpenzimeve të bëhet i studiuar, duke u mbështetur në planifikimin dhe 

realizimin real të të ardhurave, si dhe mbështetur në realizimet faktike të vitit të 

mëparshëm buxhetor. 

 

 
Titulli i 
Gjetjes:      

Rrisqeve buxhetore nga niveli i faturave të pa likuiduara për secilin vit buxhetor për 

periudhën 2017-2019. 
Situata: Në mënyrë të përmbledhur gjendja e detyrimeve të prapambetura për secilin vit 

buxhetor 2017, 2018 dhe 2019 paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
Tab.Nr.  Në lekë 

Vlera e detyrimit më 31.12.2016 Shtesa te detyrimit 
gjatë vitit 2017 

Shlyerjet gjatë 
periudhës 2017 

Vlera detyrimit më 31.12.2017 

9,150,841 96,815,872 370,000 105,596,713 

Vlera e detyrimit më 31.12.2017 Shtesa te detyrimit 
gjatë vitit 2018 

Shlyerjet gjatë 
periudhës 2018 

Vlera e detyrimit më 
31.12.2018 

105,596,713 63,915,790 93,244,945 76,267,558 

Vlera e detyrimit më 31.12.2018 Shtesa te detyrimit 

gjatë vitit 2019 

Shlyerjet gjatë 

periudhës 2019 

Vlera e detyrimit më 

31.12.2019 

76,267,558 143,734,264 74,400,488 145,601,334 

 

Fondet e trashëguara në 31.12.2017 kanë vlerën 155,056,796, ndërsa diferenca e 

fondeve të trashëguara me vlerën e detyrimit në fund të vitit 2017 ka vlerën 49,460,083 

lekë. Kjo do të thotë se fondet e disponueshme në fund të vitit mbulojnë detyrimet e 

prapambetura, por në vitin në vazhdim 2018, nuk janë përdorur të gjitha për mbulimin 

e këtyre detyrimeve. 

Fondet e trashëguara në 31.12.2018 kanë vlerën 6,892,275 lekë, ndërsa diferenca e 

fondeve të trashëguara me vlerën e detyrimit në fund të vitit 2018 ka vlerën (-

69,375,283) lekë (më shumë shpenzime se fonde në dispozicion). 

 Fondet e trashëguara në 31.12.2019 kanë vlerën 15,581,542 lekë, ndërsa diferenca e 

fondeve të trashëguara me vlerën e detyrimit në fund të vitit 2019 ka vlerën (-

130,019,792) lekë (më shumë shpenzime se fonde në dispozicion). 

Ndërmarrja e Shërbimeve të mirëmbajtjes, e cila është krijuar në vitin 2019, për këtë vit 

ka një vlerë të detyrimeve të prapambetura më 31.12.201 prej 14,947,345 lekë dhe nuk 

ka fonde të trashëguara në fund të vitit. 

Aneksi nr.1/4 në fund të Projektraportit të Auditimit paraqet vlera në mënyrë të 

hollësishme e detyrimeve të prapambetura për periudhën 2017-2019, si dhe fondet e 

disponueshme në fundin e secilit vit ushtrimor. 
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Përbërja e detyrimeve të prapambetura për secilin vit buxhetor: 

 Për vitin 2017, vlera totale e detyrimit 105,596,713 lekë, nga e cila vendime gjyqësore 

5,253,188 lekë, shërbime 11,046,839 lekë, investime 89,296,686 lekë. Për detyrimet e 

prapambetura pjesa që i përket Grantit Qeveritar +FZHR ka vlerën 13,235 mijë lekë, 

ndërsa pjesa që i takon të ardhurave ka vlerën 92,361 mijë lekë. 

 

Për vitin 2018, vlera totale e detyrimit 76,267,558 lekë, nga e cila vendime gjyqësore 

462,480 lekë, shërbime 1,169,500 lekë, të tjera (blerje mallrash) 9,853,306 lekë dhe  

investime 64,782,272 lekë. 

Pjesa që i përket Grantit Qeveritar +FZHR ka vlerën 11,365 mijë lekë, ndërsa pjesa që i 

takon të ardhurave ka vlerën 64,903 mijë lekë. 

Për vitin 2019, vlera totale e detyrimit 145,601,334 lekë, nga e cila vendime gjyqësore 

462,480 lekë, shërbime 197,150 lekë, investime 144,941,704 lekë. Pjesa që i përket 

Grantit Qeveritar+FZHR ka vlerën 390 mijë lekë, ndërsa pjesa që i takon të ardhurave 

ka vlerën 145,211mijë lekë. 

Për secilin vit, peshën specifike më të madhe të detyrimeve t prapambetura e ka zëri i i 

investimeve. 

Konstatohet se Bashkia Roskovec nuk ka raportuar në MFE me shkresë përcjellëse 

detyrimet e prapambetura në datën 31.12.2019, por këtë e ka bërë me postën 

elektronike, në materialin bashkangjitur së cilës, dërguar grupit të auditimit nga drejtori 

i financës, konstatohet se ka raportuar një vlerë prej 145,404,184 lekë me një vlerë prej 

197,150 lekë më pak se vlera e rakorduar me degën e thesarit (e cila është 145,601,334 

lekë). 

Nuk ka rakordim me degën e thesarit dhe as raportim në MFE nga ana e Bashkisë 

Roskovec, për detyrimet e prapambetura për periudhën 4- mujore janar-prill 2020 dhe 

për këtë arsye nuk mund të shprehemi për këtë vlerë. 

Të dhëna tabelare për detyrimet e prapambetura për periudhën 2017-2019 jepen në 

aneksin nr.1/5 në fund të Projektraportit të Auditimit. 
Kriteri: Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenin 50 - Angazhimet buxhetore, 

nenin 52 -Kryerja e shpenzimeve, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 ”Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, UMF  nr. 5, datë 

27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, Udhëzimin plotësues nr. 2, 

datë 10.01.2018, “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat 82-91 – Detyrimet e prapambetura 

të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore, VKM 914 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, neni 70. 

Ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë” nenet 2, 3, 6, 9, 10,15,15, 27, 32, 52. 

- Ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 9 pika 1.3 

germa “c” dhe “ç”. 

- Ligjin nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore’’, nenet 2 

dhe 3 pika 3. 

- Udhëzimin e Ministrisë së Financës nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde 

të zbatimit të buxhetit”. 
Ndikimi Mos shlyerja në kohë e detyrimeve ndaj të tretëve paraqet rrisk për buxhetin e vitit në 

vazhdim të njësisë vendore, pasi një pjesë e buxhetit të kësaj njësie do të përdoret jo 

për të financuar nevojat reale të vitit buxhetor, por për të likuiduar detyrimet e 

prapambetura, duke zvogëluar fondet në dispozicion për investime dhe shpenzime të 
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tjera në interes të komunitetit.  
Shkaku: Mos zbatim i kërkesve ligjore për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandim Njësia vendore të ndërpresë praktikën e krijimit të detyrimeve të reja të prapambetura 

dhe të marrë masa për likuidimin e detyrimeve totale të tyre, duke hartuar plan të 

detajuar për këtë qëllim. 

 
Titulli i 

Gjetjes:      
Efektet negative në buxhet si rezultat i zbatimit të vendimeve gjyqësore 

Situata:  Për periudhën 2017-2019, Bashkia Roskovec ka kryer pagesa për zbatimin e nëntë 

vendimeve gjyqësore me objekt dëmshpërblim për largime nga puna të punonjësve, duke 

shpenzuar vlerën 5,408,756 lekë e cila konsiderohet efekt financiar negativ në buxhetin e 

njësisë vendore (për vitin 2017 është likuiduar vlera 659,384 lekë, për vitin 2018 vlera 

3,312,492 lekë, për vitin 2019 vlera 1,436,880 lekë). Mbetet për likuidim në periudhën e 

ardhshme buxhetore vlera prej 670,549 lekë. Largimet nga puna I përkasin periudhës 

200-2015. Nuk ka vendime gjyqësore që lidhen me largime nga puna për periudhën 

2017-2019. 

Gjithashtu për vendimet gjyqësore me objekte të tjera të ndryshme, Bashkia Roskovec 

për periudhën 2017-2019 ka likuiduar vlerën 55,820,616 lekë (për vitin 2017 vlera 

1,200,000 lekë, për vitin 2018 vlera 26,892,400 lekë dhe për vitin 2019 vlera 27,728,216 

lekë. në vlerën e mësipërme peshën specifike më të madhe e zë zbatimi i vendimit të 

gjykatës me objekt “Shfuqizim vendimi, rimbursim, pagim detyrimesh”, që i përket 

subjektit B.P.A., në vlerën 52,500,000, me cështje gjyqësore të hapur në vitin 2015. 

Vlera 55,820,616 lekë konsiderohet efekt financiar negativ në buxhetin e njësisë 

vendore.  

Si përfundim, efekti financiar negativ në buxhetin e njësisë vendore, si rezultat i 

zbatimit të vendimeve gjyqësore, pavarësisht natyrës së tyre, ka vlerën 61,229,372 

lekë.  

Pagesat e kryera për zbatimin e vendimeve gjyqësore për largimet e pa drejta nga puna 

dhe për cështjet e tjera gjyqësore për periudhën 2017-2019, paraqitet në aneksin nr.1/6, 

në fund të Projektraportit të Auditimit. 

Konstatohet se përpara zbatimit të vendimit gjyqësor, nga titullari i njësisë vendore nuk 

janë nxjerrë përgjegjësitë administrative dhe nuk është nxjerrë akti që provon gjurmën e 

auditimit të këtij procesi, në kundërshtim me kërkesat e pikës 62, të udhëzimin nr. 2, 

datë 06.02. 2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, ku thuhet: 

Të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme janë përgjegjëse për ekzekutimin e 

vendimeve gjyqësore të formës së prerë në ngarkim të tyre, brenda buxhetit vjetor të 

miratuar. Titullarët e njësive të qeverisjes së përgjithshme analizojnë të gjitha vendimet 

gjyqësore dhe kërkojnë nxjerrjen e përgjegjësive administrative. Vendimi gjyqësor nuk 

likuidohet pa aktin e titullarit që provon gjurmën e auditimit të këtij proçesi. 
Kriteri: Pika nr.62, e udhëzimin nr. 2, datë 06.02. 2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të 

buxhetit”. 
Ndikimi Proceset gjyqësore dhe humbja e çështjes së tyre nga njësia vendore, krijojnë efekte 

negative në buxhet.  
Shkaku: Mos zbatimi i kritereve ligjore në procesin e largimeve nga puna të punonjësve. 
Rëndësia: E mesme 
Rekomandim Titullar i njësisë vendore të analizojë të gjitha rastet e vendimeve gjyqësore, të nxjerr 

arsyet dhe përgjegjësitë për humbjen e tyre dhe efektin negativ që këto vendime kanë 
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dhënë në buxhetin e njësisë vendore. Drejtoria juridik të ndjek proceset në të gjitha 

shkallët e gjykimit, duke bërë edhe rekurs. Në rastet e largimeve të punonjësve nga puna, 

nga sektori juridik dhe titullari të zbatohen të gjitha procedurat e nevojshme të afateve të 

njoftimit 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme lidhur me problemet në planifikimin dhe 

zbatimin e buxhetit ngarkohen me  përgjegjësi znj. M.B.me detyrë Kryetare e Bashkisë 

Roskovec, në cilësinë e Nëpunësit Autorizues, z. S.C., me detyrë drejtor ekonomik, në cilësinë 

e nëpunësit zbatues. 

 

 

 

B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre 

Numri i taksapaguesve privat për vitin 2017 është 561, për vitin 2018 është 539 dhe për vitin 

2019 është 488, të cilat më hollësisht jepen në aneksin nr. 2, në fund të Projektraportit të 

Auditimit. 
Titulli i 

Gjetjes:      
Diferenca të pa argumentuara në planifikimin e taksave dhe tarifave vendore për 

periudhën 2017-2019. Planifikim i pa studiuar i tyre. 

 
Situata: Referuar dokumentacionit të planifikimit të sektorit të taksave (për planifikimin) dhe 

akteve të rakordimit midis Bashkisë Roskovec dhe degës së thesarit Fier (për 

realizimin), të ardhurat e veta për vitin 2017, nga 329,095,841 lekë të planifikuara janë 

realizuar në vlerën 253,600,845 lekë ose në masën 77%. Për vitin 2018 planifikimi ka 

qenë 318,177,949 lekë dhe realizimi 189,194,000 lekë, ose në masën 59%, ndërsa për 

vitin 2019 planifikimi ka qenë në vlerën 513,573,405 lekë, realizimi 262,421,505 lekë, 

ose në masën 61%. Konstatohet një diferencë e dukshme e planifikimit të  taksave dhe 

tarifave vendore për periudhën 2017-2019, e pa argumentuar nga sektori përkatës, e 

cila tregon për një planifikim të pa studiuar si duhet. Planifikimi në vitin 2017 është 

36% më i ulët se viti  2019, ndërsa planifikimi për vitin 2018 është 39% më i ulët se 

viti 2019 (edhe pse për vitin 2017 dhe 2018 është me i lartë  numri i bizneseve se viti 

2019). Pjesën kryesore në këtë rritje e zë tarifat vendore: 

Tarifa e pastrimit e cila është parashikuar në vlerën 13,742 mijë lekë, realizuar 7,888 

mijë lekë, ndërkohë që për dy vitet e mëparshme 2017 dhe 2018 realizimi faktik ka 

qenë përkatësisht 8,640 mijë lekë dhe 8,893 mijë lekë. Pra, bazuar në realizimet e 

mëparshme nuk ka pasur arsye reale për rritje të planifikimit. 

Gjithashtu është llogaritur tarifë nga dhënia e trojeve me qira për vitin 2018 dhe 2019 

në vlerën 52,052 mijë lekë, por nga vetë rezultati i arkëtimit që është zero lekë për 

secilin vit, arsyetohet se ky planifikim nuk është i argumentuar. Është planifikuar 

tatim mbi të ardhurat personale në vlerën 21,180 mijë  lekë, por arkëtimi është zero 

lekë. Janë planifikuar për vitin 2019 të ardhura nga gjobat, zhdëmtimet në vlerën 

61,681 mijë lekë, por nga të dhënat rezultojnë se për vitin 2019 nga aplikimi i gjobave 

nga IMTV dhe Policia Bashkiake janë pa likujduar 206 mijë lekë, pra një vlerë e pa 

përfillshme në krahasim me vlerën e planifikuar.  

Është planifikuar e ardhur nga shitja e trojeve në vlerën 29,006 mijë lekë, ndërkohë që 

ka një realizim zero leke dhe nuk ka plan për një veprimtari të tillë nga njësia vendore. 

Për sa më sipër është në kundërshtim me nenin nr.5, pika a, e ligjit nr. 68/2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes vendore”, ku thuhet: 

Në hartimin e buxhetit vjetor dhe të programit buxhetor afatmesëm njësitë e 

vetëqeverisjes vendore bazohen në parashikime realiste të të ardhurave dhe 
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shpenzimeve faktike të viteve të mëparshme. 

 

Të dhëna të hollësishme për planifikimin dhe realizimin e taksave dhe tarifave 

vendore paraqiten në aneksin nr.2/1 në fund të Projektraportit të Auditimit. 

 

Taksa e Rentes Minerare. 

Në Raportështë trajtuar se subjekti nuk ka kryer në mënyrë të vazhdueshme arkëtimet 

mujore të rentës minerare, por nga dokumentacioni i paraqitur vërtetohet se arkëtimi 

është kryer jo cdo muaj, por në momentin e arkëtimt  janë përfshirë edhe muajt e tjerë 

të mëparshëm. Për të kundërshtuar këtë situatë të përshkruar në Raportnga njësia 

vendore janë bërë kundërshti si më poshtë: 

 

Kundërshti nga subjekti i audituar: Për sa më sipër, për renten minerare është bërë 

observacion nga znj. D.DH., pergjegje e biznesit, ku në mënyrë trë përmbledhur 

thuhet: Renta minerare për vitin 2017 ka kaluar cdo muaj por në thesar kanë kaluar 

disa muaj bashke. Per shembull rentaminerare per muajin  maj 2017 ka kaluar ne 

muajin qershor 2017 pra e ardhura ne thesar per qershorin eshte rente minerare 

përmuajin maj dhe qershor. Bashkëlidhur autorizimet për alokimin e pjesës përkatëse 

të rentës minerare. I njëjti arsyetim eshte edhe për të ardhurat nga renta minerare për 

vitin 2018 dhe vitin 2019. Bashkëlidhur autorizimet për alokimin e pjesës përkatëse të 

rentës minerare dhe aktrakordime  me degën e doganës Vlorë për muajin tetor dhe 

dhjetor 2018. 

Qendrim i grupit të auditimit:Për arsye se keni paraqitur fakte dhe prova të reja, 

kundërshtitë tuaja merren parasysh nga grupi i auditimit dhe pjesa që trajton 

anomalitë në mbledhjen e rentën minerare në projektraport, nuk do të bëhet pjesë e 

këtij raporti auditimi. 
Kriteri: - Neni nr.5, pika a, e ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” 
Ndikimi Planifikimi i gabuar i të ardhurave sjell planifikim të gabuar edhe të shpenzimeve, 

dule krijuar pritshmëri të pa realizueshme në fakt për investime e shërbime publike 
Shkaku: Mos zbatim i metodologjisë së planifikimit të buxhetit 
Rëndësia: E mesme 
Rekomandim Planifikimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore si dhe nga burimet e tjera të 

bëhet i studiuar dhe mbi parashikime realiste, duke u mbështetur në të ardhurat dhe 

shpenzimeve faktike të viteve të mëparshme. 

 

 
Titulli i 
Gjetjes:      

Mos marrja e masave të duhura për arkëtimin e debitorve, me pasojë krijimin e të ardhurave të 

munguara në buxhetin e njësisë vendore. 
Situata: Viti 2017 

Bazuar në të dhënat e sektorit të taksave dhe tarifave vendore,  debitorët për këto detyrime në 

31.12.2017 kanë pasur vlerën 74,064,835 lekë, nga të cilat 16,819,741 lekë debitorë privat dhe 

57,245,094 lekë debitor familjar. 

Debitorët gjatë vitit 2017 (më 31.12.2017) 
 

Emërtimi Nr i 

debitorve 

Vlera e debisë 

për periudhën 

përpara viti 

2017 

Vlera e debisë 

vetëm për vitin 

2017 

Vlera totale e 

debisë në 

31.12.2017 
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Debitorë nga biznesi i madh  15 913196 876804 1,790,000 

Debitorë nga biznesi i vogël 281 10733279 4296462 
 

15,029,741 

Total debitorë privat 296 11646475 5173266 16819741 

Debitorët familjar për taksën e 

tokës bujqësore 

2956 35,351,482 13,192,377 48,543,859 

Debitorët familjar për taksat 

dhe tarifat e tjera vendore 

3274 5,999,367 2,701,859 8,701,235 

Total debitorë familjar 6230 41,350,859 15,894,236 57,245,094 

Total për vitin 2017 6526 52,997,334 21,067,502 74,064,835 

Burimi Bashkia Roskovec 

 

Viti 2018 

Bazuar në të dhënat e sektorit të taksave dhe tarifave vendore, debitorët për këto detyrime në 

31.12.2018 kanë pasur vlerën 112,915,757 lekë, nga të cilat 94,570,010 lekë debitorë familjar 

dhe 18,345,747 lekë debitor privat. 

Debitorët gjatë vitit 2018 (më 31.12.2018) 
Emërtimi Nr i 

debitorve 

Vlera e debisë 

për periudhën 

përpara viti 

2018 

Vlera e 

debisë vetëm 

për vitin 2018 

Vlera totale e 

debisë në 

31.12.2018 

Debitorë nga biznesi i madh  31 3145070 1490214 
 

4635284 

Debitorë nga biznesi i vogël 281 10566715 
 

3143748 
 

13710463 

Total debitorë privat 312 13,711,785 4,633,962 18,345,747 

Debitorët familjar për taksën 

e tokës bujqësore 

3763 47,343,334 27,028,578 74,371,912 

Debitorët familjar për taksat 

dhe tarifat e tjera vendore 

4674 6,236,976 13,961,122 20,198,098 

Total debitorë familjar 8437 53,580,310 40,989,700 94,570,010 

Total për vitin 2018 8749 67,292,095 45,623,662 112,915,757 

Burimi Bashkia Roskovec 

Viti 2019 

Bazuar në të dhënat e sektorit të taksave dhe tarifave vendore detyrimi total për taksat dhe 

tarifat vendore, sipas të dhënave të këtij sektori, kanë vlerën 111,865,107 lekë, nga të cilat 

14,029,798 leke detyrim i taksapaguesve privat dhe 97,835,309 lekë detyrim i taksapaguesve 

familjar . Detyrimi taksapaguesve familjar, përbëhet nga vlera prej 71,360,950 lekë për taksën e 

tokës bujqësore, vlera prej 26,234,359 lekë për taksat dhe tarifat e tjera vendore dhe vlera 

240,000 lekë për debitoret e tokës bujqësore të pandarë të dhënë me qera. 

Nga detyrimi i total prej 111,865,107 lekë, vlera prej 29,509,877 lekë i përket vitit 2019, e cila 

përbëhet nga: 

 - vlera prej 2,520,625 lekë detyrim i taksapaguesve privat; 

 - vlera prej 15,692,215 lekë detyrim i taksapaguesve familjar për taksën e tokës bujqësore; 

-vlera prej 11,257,037 lekë detyrim i taksapaguesve familjar për taksat dhe tarifat e tjera 

vendore; 

- vlera prej 40,000 lekë detyrim për qiranë e tokës bujqësore. 

Të dhënat në formë tabelare paraqiten si më poshtë vijon: 

 

Debitorët më 31.12.2019                                                                            Në lekë 
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Emërtimi Nr i 

debitorve 

Vlera e 

debisë për 

periudhën 

përpara viti 
2019 

Vlera e debisë 

vetëm për vitin 

2019 

Vlera totale e debisë 

në 31.12.2019 

Debitorë nga biznesi i 

madh  
12 

1,796,724 
394,482 2,191,206 

Debitorë nga biznesi i 
vogël 

163 9,712,449 
2,126,143 

11,838,592 

Total debitorë privat 175 11,509,173 2,520,625 14,029,798 

Debitorët familjar për 

taksën e tokës bujqësore 
3459 55,668,735 15,692,215 71,360,950 

Debitorët familjar për 

taksat dhe tarifat e tjera 

vendore 

4442 14,977,322 11,257,037 26,234,358 

Debitoret e tokes me qera 3 200,000 40,000 240,000 

Total debitorë familjar 7901 70,846,057 26,989,252 97,835,309 

Totali 8076 82,355,230 29,509,877 111,865,107 
Burimi Bashkia Roskovec 

 

Vlera e detyrimit për taksat dhe tarifat vendore në datën 31.03.2020 është si më poshtë vijon:  
Emërtimi Nr i 

debitorve 

Vlera e 

debisë për 
periudhën 

përpara viti 

2019 

Vlera e debisë 

vetëm për 
vitin 2019 

Vlera totale e 

debisë në 
31.12.2019 

Vlera totale 

e debisë më 
31.03.2020 

Debitorë nga biznesi 

i madh  
12 

1796724 
394482 2191206 

1,961,730 

Debitorë nga biznesi 

i vogël 
163 9712449 

2126143 
11838592 

11,607,229 

Total debitorë 

privat 
175 11509173 2520625 14029798 

13,568,959 

Debitorët familjar 

për taksën e tokës 
bujqësore 

3459 55,668,735 15,692,215 71,360,950 

66,347,370 

Debitorët familjar 

për taksat dhe tarifat 

e tjera vendore 

4442 14,977,322 11,257,037 26,234,358 

24,976,722 

Debitoret e tokes me 

qera 
3 200,000 40,000 240,000 

0 

Total debitorë 

familjar 
7901 70,846,057 26,989,252 97,835,309 

91,324,092 

Total për vitin 2019 8076 82,355,230 29,509,877 111,865,107 104,893,051 

 

Debitorët familjar për taksën e tokës bujqësore dhe tarifat e tjera vendore.  

Nga të dhënat e Zyrës së Taksave dhe Tarifave Vendore, sipërfaqja e tokës bujqësore gjithsej 

është 8,533 ha dhe kanë përfituar tokë sipas ligjit nr.7501 “Për tokën”, 5,413 familje. Numri 

total i familjeve për të gjithë Bashkinë Roskovec është 6,940. Vlera e detyrimit për taksën e 

tokës bujqësore në datën 31.12.2019 është 71,360,950 lekë, nga e cila vlera 40,501,720 lekë i 

përket periudhës 2017-2019 dhe vlera 30,859,230 lekë i përket periudhës përpara vitit 2017. 
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Debitorët për taksën e tokës bujqësore 
Nr Njesia 

Administrative 

Vlera e debisë në lekë për taksën e tokës bujqësore Numri i 

familjeve 

debitor 

për secilin 

vit 

 

Para 2017 2017 2018 2019 Total 

1 Roskovec 5,579,529 1,369,843 1,024,834 2,613,368 10,587,574 809 

2 Strum 12,456,129 8,235,736 9,151,900 5,620,074 35,463,839 1038 

3 Kuman 6,150,610 1,135,612 1,850,908 3,848,450 12,985,580 933 

4 Kurjan 5,672,961 1,805,290 1,235,383 3,610,323 12,323,957 679 

 Total 29,859,229 12,546,481 13,263,025 15,692,215 71,360,950 3,459 

Burimi Bashkia Roskovec 

 

Detyrimi i taksapaguesve familjar për taksat dhe tarifat e tjera vendor (pastrim, gjelbërim etj.), 

pa taksën e tokës bujqësore, në datën 31.12.2019 ka vlerën 26,234,358 lekë, nga e cila vlera 

24,981,169 lekë i përket periudhës 2017-2019 dhe vlera 1,253,190 lekë i përket periudhës 

përpara vitit 2017. 
Nr Njesia 

Administrative  

Vlera e debisë në lekë për taksat e tjera familjare Numri i 

familjeve 

debitor 

për 

secilin vit 

debitore 

Para 2017 2017 2018 2019 Total 

1 Roskovec 1,071,826 890,434 2,371,470 3,203,948 7,537,678 943 
2 Strum 668,851 2,138,232 2,909,944 3,520,722 9,237,749 1637 
3 Kuman 209,899 860,831 2,706,435 2,872,584 6,649,749 1074 
4 Kurjan 185,133 145,047 819,220 1,659,783 2,809,183 788 
 Total 2,135,709 4,034,544 8,807,069 11,257,037 26,234,359 4,442 

Burimi Bashkia Roskovec 

 

Detyrimi i taksapaguesve privat në datën 31.12.2019 ka vlerën 14,029,798 lekë, nga e cila vlera 

7,829,664 lekë i përket periudhës 2017-2019 dhe vlera 6,200,134 lekë i përket periudhës 

përpara vitit 2017. 

  

Debitorët privat 
Njësia 

Administrative 

Numri i 

Subjekteve 

debitor 

Debia në 

lekë për 

periudhën 

përpara 

vitit 2017 

Vlera e 

debisë për 

llogari të 

vitit 2017 

Vlera e 

debisë për 

llogari të 

vitit 2018 

Vlera e 

debisë për 

llogari të 

vitit 2019 

Vlera 

totale e 

debisë më 

31.12.2019 

Roskovec 51 2,544,745 742,600 544,915 839,265 4,671,525 

Kuman 25 595,340 471,500 672,820 381,101 2,120,761 

Strum 75 2,644,479 1,131,913 920,629 1,028,648 5,725,669 

Kurjan 24 384,232 435,460 420,540 271,611 1,511,843 

Shuma 175 6,168,796 2,781,473 2,558,904 2,520,625 14,029,798 

Burimi Bashkia Roskovec 

 

Nga auditimi u konstatua se nga dy përgjegjëset e taksave dhe tarifave vendore, znj. D.DH.dhe 

D.G., nuk administrohen evidenca të sakta për numrin e debitorve dhe vlerat e tyre përsa i 

përket periudhave të cilës i përkasin debitorët, si dhe përsa i përkët njësisë administrative të 

cilës i përkasin, pasi i kanë dhënë grupit të auditimit dy informacione kontradiktore për këto 

cështje. Të dhënat e cështjeve të mësiperme në aktin e konstatimit janë të ndryshme nga të 

dhënat e përcjella me imel në datën 28.05.2020 (pas kërkesë së bërë nga audituesi, pasi u 
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konstatuan anomali në të dhënat e njësisë vendore, të pasqyruara në aktin e konstatimit). Persa i 

përket vlerave totale të debitorve si bashki ato nuk kanë ndryshime.  Ky fakt i ngarkon me 

përgjegjësi dy punonjëset e mësipërme. 

  

Masat që janë marrë për arkëtimin e debitorëve 

Për vitin 2017 në datën date 10.07.2017 nga Kryetarja e Bashkisë ka dalë urdhër bllokimi për 6 

bankat e nivelit të dytë  për 187 subjekte debitor për detyrimet progresive 2011-2015. 

- Në datën 10.07.2017 nga Kryetarja e Bashkisë është bërë kërkesa pranë Zyrës vendore te 

regjistrimit te pasurive te paluajtshme për vendosjen e barrës hipotekore për 187 subjekte privat. 

- Në datën 10.07.2017  nga Kryetarja e Bashkisë është bërë kërkesa pranë Drejtorisë  rajonale te 

shërbimit të transportit rrugor , për vendosjen e barrës siguruese mbi mjetet për 187 subjekte 

privat. 

Për vitin 2018 nuk janë  marr masa shtrëngues  për subjektet debitorë. 

Për vitin 2019, në datën 10.07.2019 nga Kryetarja e Bashkisë ka dalë urdhër bllokimi për 11 

bankat e nivelit të dytë  për 201 subjekte debitor për detyrimet progresive 2011-2018. 

- Në datën 20.11.2019 nga Kryetaria e Bashkisë është bërë kërkesa pranë Agjencisë Shtetërore 

të Kadastrës për vendosjen e barrës hipotekore për 168 subjekte privat. 

- Në datën 19.11.2019 nga Kryetaria e Bashkisë është bërë kërkesa pranë Rregjistrit të barrës 

siguruese, për vendosjen e barrës siguruese mbi mjetet për 168 subjekte privat. 

Për arkëtimin e taksave vendore për taksapaguesit familjar nga Bashkia Roskovec është lidhur 

aktmarrëveshje me Ndërmarrjen e Ujësjellës Kanalizime sha. Nuk janë marrë mas shtrënguese 

për vitin 2018 për arkëtimin e debitorve. Edhe për vitin 2017 dhe 2018 nuk janë marrë masa të 

plota në rend shterues për arkëtimin e debitorve. Këto veprime janë në kundërshtim me kërkesat 

e ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, kreu XI,  Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të papaguar. 
Kriteri: Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, kreu XI,  Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të papaguar. 
Ndikimi Mos arkëtimi i plotë i taksave dhe tarifave vendore krijon të ardhura të munguara për buxhetin e 

njësisë vendore, pra më pak vlera financiare në dispozicion për mbulimin e shpenzimeve. 
Shkaku: Mos zbatimi i plotë i masave shtrënguese për arkëtimin e debitorve 
Rëndësia: E lartë 
Rekomandim Njësia vendore të marrë masa të plota për arkëtimin e debitorve, duke filluar me nxjerrjen e 

njoftim vlerësimeve tatimore për vlerën e debisë e duke ndjekur hap pas hapi këto masa në rend 

shterues, deri në hapjen e proceseve 

 

 

 

 

 

C. Vlerësim i raportimit financiar për të arritur në opinionin nëse pasqyrat financiare 

për vitet 2017, 2018 dhe 2019, japin një paraqitje të vërtetë e të drejtë të pozicionit 

financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë të Bashkisë 

 

1. Titulli i gjetjes: Llogaritë inventariale të aktivit të pasqyrave financiare për vitin 2017, 

nuk janë rakorduar sipas rezultateve të inventarizimit fizik pasi vendimi miratuas për 

inventarët e propozuar për tu nxjerë jashtë përdorimit, është marë në vitin 2018. Nga ana 

tjetër në vitin 2017, janë sistemuar llogaritë invetariale sipas rezultateve të inventarëve të 

vitit 2016. 
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Në pasqyrat financiare të vitit 2017, nuk është kontabilizuar si detyrim vlera 5,332 mijë lekë, 

vlerë e situacionit datë 25.08.2017, subjekti “B 93” shpk. 

 

Situata:  Për vitin 2017, nga Bashkia Roskovec, janë nxjerrë pasqyrat financiare në vitin 

2017 për periudhën 1 Janar deri më 31.12.2017, dërguar Degës së Thesarit Fier me shkresën 

nr. 1180 prot., datë 28.02.218, në përputhje me kërkesat e UMF nr. 14 datë 28.12.2006 i 

ndryshuar,  me nr. 26, datë 27.12.2007 (Pasqyra  e Aktivit dhe Pasivit të bilancit viti 2017 

paraqiten në aneksin nr3. në fund të Projektraportit të auditimit) 

 

Për vitin 2018, Në përputhje me kërkesat e UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme”, janë përgatitur pasqyrat financiare, dërguar Degës së Thesarit Fier me 

shkresën nr. Nr. 1467 prot., datë 26.03.2019. (Pasqyra  e Aktivit dhe Pasivit të bilancit 2018 

paraqiten në aneksin nr.3/1 në fund të Projektraportit të auditimit). Për të dy vitet pasqyrat 

kanë në përbërje formatet e tyre sipas kuadrit rregullator në fuqi. 

 

Për vitin 2019, në përputhje me kërkesat e UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme”, janë përgatitur pasqyrat financiare, dërguar Degës së Thesarit Fier me 

shkresën  Nr. 1845/1 prot., datë 27.04.2020, të përbëra si vijon: 

Format nr. 1 –Pasqyra e pozicionit financiar. 

Format nr. 2 –Pasqyra e performancës financiare (Klasifikimi sipas natyrës ekonomike). 

Format nr. 3 – Pasqyra e flukseve monetare (Caush-Flou). 

Format nr. 4 –Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto. 

Format nr. 5 –Pyetësor dhe shënimet shpjeguese. 

Format nr. 6 –Investimet dhe burimet e financimit. 

Format nr. 7/a –Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve (kosto historike). 

Format nr. 7/b –Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve (vlera neto). 

Format nr. 8 –Numri i punonjësve dhe fondi i pagave. (Pasqyra e pozicionit financiar të vitit 

2019 paraqiten në aneksin nr.3/2 në fund të Projektraportit të auditimit  

 

- Baza ligjore  

Hartimi i pasqyrave financiare, është bazuar në legjislacionit në fuqi; ligjin nr. 9228, datë 

29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar, shfuqizuar me ligjin nr. 

25/2018, datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, VKM nr. 248, datë 

10.04.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik, për Organet e Pushtetit Lokal, 

Institucionet Shtetërore, Qendrore dhe Lokale si dhe të Njësive që varen prej tyre” i 

ndryshuar me VKM nr. 25, datë 20.01.2001, UMF nr. 14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen 

dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore 2007, për institucionet qendrore, organet e 

pushtetit vendor” i ndryshuar, UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së 

Përgjithshme” etj. legjislacion rregullues. 

Mbajtja e kontabilitetit  

Në këtë bashki, kontabiliteti është organizuar dhe mbahet në mënyrë manuale. Janë hapur 

ditarët përkatës për bankën, ditari i arkës, M.azinën, ditari i veprimeve të ndryshme etj. 

 

Për vitin 2017. 
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Rakordimi i llogarive me Degën e Thesarit llogaria 520, 466 dhe llogaritë e të Ardhurave. 

V, 2017 

Llogaritë kryesore të rakordueshme me degën e Thesarit; llogaria 520 “Disponilitete në 

Thesar”, është në pasqyrat financiare për vlerën debitorë 194,829,583 lekë. Kjo vlerë është 

sipas aktit të rakordimit me Degën e Thesarit, e analizuar sipas aneksit nr.3/3 në fund të 

Projektraportit të auditimit.  

-Po kështu llogaria 466 “Kreditorë për mjetet në ruajtje” në pasqyrat financiare është për 

vlerën kontabël 39,772,787 lekë dhe është sipas aktit të rakordimit me Degën e Thesarit, e 

cila është shtuar gjatë vitit ushtrimor për diferencën (39,772,787 - 26,744,128 ngurtësime në 

fund të vitit 2016)= 13,028,659 lekë. Këto ngurtësime të kryera gjatë viti ushtrimore 

përfaqësojnë 5% të vlerës nga situacionet e punimeve dhe shërbimeve të paraqitura nga 

sipërmarrësit sipas kontratave të lidhura pas procedurës me tender. Është e analizuar sipas 

objekteve për 76 raste të ngurtësuar, sipas aneksit nr.3/4 në fund të Projektraportit të 

auditimit. 

 

-Rakordimi i llogarive të Aktiveve të Qëndrueshme dhe llogarive të Aktiveve Qarkulluese me 

rezultatet e inventarizimit fizik: 

Për vitin 2017, është kryer inventarizimi mbi gjendjen fizike të Aktiveve Afat Gjatë dhe 

Aktiveve afatshkurtër. 

Për këtë ka dalë urdhri i Kryetarit të Bashkisë nr. 323 datë 05.12.2017 për kryerjen e 

inventarizimit të aktiveve të njësisë për vitin 2017. 

Sipas këtij urdhri, janë ngritur edhe komisionet përkatëse të inventarizimit, me afat 

përfundimi të inventarëve data 31.12.2017. 

Nga inventarizimi janë propozuar për tu nxjerë jashtë përdorimit inventarë në vlerën 

5,795,361 lekë sipas raporteve të vlerësimit dhe proces-verbaleve te konstatimit nga 

komisionet e inventarizimit datë 11.12.2017, 12.12.2017, 18.12.2017, 19.12.2017, 

20.12.2017, 21.12.2017, 22.12.2017, 25.12.2017, 26.12.2017, 27.12.2017 ne institucione te 

ndryshme në përberje te bashkise të nënëshkruar nga komisioni i ngritur me urdhër të 

kryetares të Bashkisë nr. 323 datë 05.12.2017 për kryerjen e inventarizimit te aktiveve të 

njësisë për vitin 2017. 

Këto inventare, u miratuan për tu nxjerë jashtë përdorimit në vitin pasardhës, konkretisht 

miratuar nga Kryetarja e Bashkisë bazuar në relacionin e Drejtorit të Financës të përgatitur 

më datë 16.05.2018 gjithsej në vlerën totale për  5,795,361  lekë. 

Urdhri për ngritjen e komisionit për asgjësimin e inventarëve të miratuara për nxjerjet jashtë 

përdorimit, të inventarëve për vitin 2017, është me Nr. 51, datë 25.07.2018, protokolluar me 

nr. 3721/1 date 26.09.2018. 

Inventarët e miratuar për nxjerje jashtë përdorimit, sipas llogarive përkatëse, janë si më 

poshtë vijon për  shumën  5,795,361  lekë: 

Llogaria 327 për vlerën      1,177,793 lekë, 

Llogaria 312 për vlerën           90,637 lekë, 

Llogaria 218 për vlerën       4,526,931 lekë, 

Urdhri për ngritjen e komisionit për asgjësimin e inventarëve të miratuara për nxjerrjet 

jashtë përdorimit të inventarëve për vitin 2017 , është me Nr.51, datë 25.07.2018. 

 

-Janë propozuar për tu nxjerrë jashtë përdorimit inventarë sipas rezultatave të invenatërve të 

vitit 2017 në vlerën 5,795,361 lekë. Nxjerja jshtë përdorimit, është bërë në vitin pasardhës 

viti 2018, bazuar ne raportet e vlerësimit të komisioneve të inventarizimit në muajin dhjetor 

2017. Relacioni për përfundimin e inventarëve të vitit 2017, është përgatitur datë 16.05.2018. 
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Përsa më sipër, veprimet kontabël për nxjerrjen jashtë përdorimit të inventarëve të vitit 2017, 

nuk janë pasqyruar në pasqyrat financiare të këtij viti. 

Në pasqyrat financiare të vitit 2017, janë reflektuar nxjerrjet jashtë përdorimit të inventarëve 

të vitit paraardhës, vitit 2016. 

Për vitin 2016, janë miratuar nxjerrja jashtë përdorimit të inventarëve gjithsej 5,858,949 lekë. 

Të detajuara sipas llogarive kontabël, në vitin 2016, janë nxjerrë jashtë përdorimit:  4,290,890  

lekë Inventar Ekonomik llog. 218 dhe 1,568,059 lekë inventar i imët. 

Miratimi nga Titullarja e Institucionit është bërë në vitin pasaardhës më datë 15.09.2017 

bazuar në raportin e vlerësimit të komisionit të dhjetorit 2016. 

Veprimet kontabël për nxjerrjet jashtë përdorimit, janë pasqyruar edhe në Formatin 6 të 

pasqyrave financiare të vitit 2017, përkatësisht pakësimi në llogarinë 218 për vlerën 

4,290,890 lekë. 

Për vlerën e inventarëve të nxjerrë jashtë përdorimit, është kryer veprimi kontabël si vijon : 

-Per inventarin e imët te nxjerr jashtë përdorimit debitim i llogarisë nr.1012100 (pakësim në 

fondet bazë) për shumën 1,568,059 leke  dhe kreditim te llogarise nr. 3270100 (Objekte 

inventari te pergjithshem)  për vlerën 1,568,059 lekë. 

-Per inventarin ekonomik llog. 218, te nxjerr jashtë përdorimit debitim i llogarisë nr. 

1015012 (Jashtë përdorimit Inventar ekonomik) për shumën 4,290,890 leke  dhe kreditim te 

llogarise nr.2181000 (Orendi zyre) për vlerën 4,290,890 leke, debitim i llogarisë nr. 1012100. 

(Pakesim te fondit baze) per shumen 4,290,890 leke dhe kreditim te llogarisë nr. 1015012 

(Jashte perdorimit Inventar ekonomik)  për vlerën 4,290,890 lekë. 

Në përfundim 

-Sistemimi i llogarive kontabël të vitit 2017 për vlerën totale 5,858,949 lekë përsa janë 

propozuar për tu nxjerrë jashtë përdorimit nga komisioni i vlerësimit inventare në vitin 2016, 

por të miratuara për tu nxjerrë jashtë përdorimit në vitin 2017 nga Titullari i Bashkisë 

Roskovec, është në shkelje të kërkesave të ligjit nr. 9228, date 29.4.2004 “Për kontabilitetin 

dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar, nenet 3, 7, 9, 10 dhe UMF nr. 14, datë 28.12.2006 “Për 

përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit 2006 “Për institucionet 

qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre si dhe të njësive të 

menaxhimit/zbatimit të projekteve e marëveshjeve me donatorët e huaj” i ndryshuar, Kap. II, -

U konstatua gjithashtu se nuk është kryer inventarizim mbi gjendjen fizike të llogarisë 202 

“Studime dhe kërkime”, në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9228, date 29.4.2004 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar, neni 7 “Inventari i aktiveve dhe 

detyrimeve” ku citohet: “1. Njësitë ekonomike, subjekte të këtij ligji, duhet të kontrollojnë, të 

paktën një herë në vit, ekzistencën dhe vlerësimin e aktiveve, të detyrimeve dhe të kapitaleve 

të veta, nëpërmjet inventarizimit të këtyre  elementeve dhe evidencës së tyre mbështetëse. 

2. Inventarizimi i aktiveve dhe detyrimeve kryhen nën përgjegjësinë dhe sipas procedurave te 

miratuara nga organi i drejtimit të njësisë ekonomike, që aktivet dhe detyrimet te paraqiten 

me vërtetësi dhe besueshmëri ne pasqyrat financiare vjetore”. 

 

-Analiza e llogarive të Aktiveve të Qëndrueshme, Qarkulluese dhe të tjera Aktive, llogaritë; 

202, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 31, 32, Viti 2017. 

U audituan gjendja analitike kontabël e llogarive të Aktiveve të Qëndrueshme dhe 

Qarkulluese për koston historike për llogaritë si vijon: 

-Llogaria 202  “Studime dhe kërkime” për vlerën kontabël historike 28,468,130 lekë, ka 

ndryshuar vlerën gjatë vitit me nje shtesë prej 1,818,000 lekë që përfaqeson objektet e 

investuara dhe të mara në dorëzim. 
Referenca Nr Përshkrimi Debi Leke 
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Referenca Nr Përshkrimi Debi Leke 

D. Veprimev 1 Celje datë 01.01.2017 26,650,130 

 2 ”Hartim projekti per ndertesen e re te Bashkise" 1,530,000 

 3 Studimi gjeologjik per objektin: "Rikonstruk. rruga Kuman-Luar-Vidhisht" 288,000 

  Shuma teprica datë 31.12.2017 28,468,130 

-Llogaria 210 “Toka, troje, terene” për vlerën kontabële historike 119,887,260 lekë. Gjatë 

vitit 2017 nuk ka pasur ndryshime. 

-Llogaria 211 “Pyje kullota plantacione” për vlerën kontabël historike 1,754,400 lekë. Kjo 

llogari, gjatë vitit 2017, është shtuar për diferencën (1,754,400 – 0)= 1,754,400  lekë. 

Kjo llogari, është e analizuar në mënyrë kontabële si më poshtë vijon: 
Referenca Nr Përshkrimi Debi Lekë 

D. Veprimeve 1 Celje datë 01.01.2017 0 

 2 Blerje Peme dekorative dhe shkurre 866,400 

 3 Blerje peme dekorative 888,000 

  Shuma teprica datë 31.12.2017 1,754,400 

Vlera për 1,754,400 lekë shtuar kjo llogari, përfaqëson vlerën e aktiveve të investuara dhe të 

mara në dorëzim gjatë viti 2017. 

-Llogaria 212 “Ndërtime K.e” për vitin 2017 është në vlerën historike për         496,926,387 

lekë. Gjatë viti 2017, kjo llogari është shtuar për vlerën (496,926,387-469,156,783) =  

27,769,604  lekë duke pasur shtesa për vlerën 27,769,604   lekë. 
Referenca Nr Përshkrimi Debi Leke 

D. 

Veprimeve 

1 Celje datë 01.01.2017 469,156,783 

 2 Riparime ne shkollat nen administrimin e Bashkise Roskovec 10,915,644 

 3 Ndërtim lapidari ne fshatin Luar 111,631 

 4 Ndërtim Lapidari i deshmoreve te luftes ne fshatin Vlosh dhe Suk-1 194,466 

 5 Ndërtim veper arti tek rotondo ne pjesen lindore te unazes Roskovec 2,498,400 

 6 Lulishte dhe park tek ish-furrri i bukes 1,690,818 

 7 Ndërti i kopështit Roskovec (Financ. Gjysëm hëna e Kuqe Arabe) 12,358,645 

  Shuma teprica datë 31.12.2017 496,926,387 

 

-Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” për vlerën historike 1,199,884,317 lekë. Kjo llogari 

është shtuar gjatë vitit ushtrimor për vlerën debitore (1,199,884,317- 792,190,177) =        

407,694,140 lekë. 

Kjo llogari është e analizuar sipas objekteve të paraqitur në aneksin nr. 3/5, në fund të 

Projektraportit të auditimit. 

Gjatë vitit është shtuar për vlerën 407,694,140 lekë. Shtesat përfaqësojnë veprime për 

marrjen në dorëzim të objekteve të investuara. 

-Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri paisje, vegla pune” për vlerën kontabële 

9,371,980 lekë, shtuar gjatë vitit ushtrimor për vlerën (9,371,980 – 7,894,264) =  1,477,716 

lekë. 

Kjo llogari është e analizuar si vijon: 
Referenca Nr Përshkrimi Debi Leke 

D. Veprimev 1 Celje datë 01.01.2017 7,894,264 

 2 "Furnizim vendosje kaldaje ne shkoll 9-vjecare "Alush Grepcka" Roskovec" 650,400 

 3 Blerje orendi e pajisje per fjetje, guzhin e lavanterin e kopeshti  Roskovec 293,328 

 4 Blerje orendi  pajisje per fjetje, guzhinen dhe lavanteri e kopeshtit Roskovec 533,988 

  Shuma teprica datë 31.12.2017 9,371,980 

Gatë viti kjo llogari është shtuar për vlerën 1,477,716  lekë që pqërfaqëson marjen në 

dorëzim nga blerjet gjatë vitit . 
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-Llogaria 215 “Mjete transporti” për vlerën historike 47,298,684 lekë, nuk ka ndryshime 

gjatë vitit ushtrimor. 

-Llogaria 218 “Inventar ekonomik” për vlerën historike 72,346,783  lekë, shtuar  gjatë vitit 

ushtrimor për vlerën ( 72,346,783 -70,255,062) = 2,091,721  lekë. 

-Përsa janë marë falas inventare ekonomikë llog. 218 nga donatorët, janë pasqyruar shtesat në 

formatin nr. 6 të pasqyrave financiare, “shtesa jashtë sistemit” në shumën 678,579 lekë të 

analizuara si më poshtë: 
Llogaria  218  viti 2017- falas 

Nr Data Adresa e Mallit Emertimi I Mallit Shuma Lekë 

1 18.01.2017 Ministria e Brendeshme Pajisje Kompjuterike 28,020 

2 16.02.2017 Min.e punes se Brend. Tirane Pajisje Kompjuterike 185,138 

20 11.04.2017 Min.e Puneve te  Brendshme Pajisje Kompjuterike 102,618 

25 10.10.2017 Ministria e Brendeshme Pajisje Kompjuterike 74,603 

26 17.10.2017 Ministria e Brendeshme Pajisje Kompjuterike 115,832 

22 31.08.2017 M Z SH  Tirane drej pergjMPBZ Çanta zjarrefikese te M.Z SH 172,368 

    

678,579 

-Llogaria 31 “Materiale” për vlerën kontabël  2,894,434 lekë, pakesuar gjatë vitit ushtrimor 

për vlerën (7,670,854 – 2,894,434)=  4,776,420 lekë. 

-Llogaria 32 “Inventar i imët” për vlerën kontabël  16,917,559  lekë, shtuar gjatë vitit 

ushtrimor për vlerën (16,917,559 - 15,913,064 )=  1,004,495  lekë 

 

Analiza e llogarive debitorë viti 2017 

Në pasqyrat financiare të vitit 2017, gjendja e llogarisë debitorë 468 “Debitorë të 

ndryshëm”, paraqitet me vlerë kontabël 110,152,179 lekë, shtuar gjatë vitit ushtrimor për 

vlerën (110,152,179 – 93,064,530)=  17,087,649 lekë. 

Nga analiza e kësaj llogarie konstatohet se janë evidentuar 47 subjekte debitorë në vite për 

shumën 8,314,950 lekë kurse diferenca janë debitorë për tatim taksat lokale për shumën 

101,837,229 lekë. 

Më hollësisht për debitorët të subjekteve tatim taksave vendore, janë analizuar në pikën 

përkatëse sipas programit të auditimit.  

Analiza e llogarive kreditore v. 2017 

Gjendja e llogarive kreditore, sipas pasqyrave financiare, është si më poshtë vijon: 

Llogaritë 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” për vlerën 37,379,558 lekë, shtuar 

gjatë vitit ushtrimor për vlerën (37,379,558- 25,540,638)= 11,838,920 lekë dhe llogaria 467 

“Kreditorë të ndryshëm” për vlerën 105,596,713 lekë, shtuar gjatë vitit ushtrimor për vlerën 

(105,596,713 -5,962,056)= 99,634,657 lekë. 

 

-Llogaria 401-408, është e analizuar për 35 subjekte më hollësisht në mënyrë analitike sipas 

të dhënave të pasqyrës në aneksin nr. 3/6, në fund të Projektraportit të auditimit. 

-Llogaria 467, është e analizuar për 90 subjekte kreditore nga të cilat për 18 subjekte në 

shumën 9,747,733 lekë, janë detyrime të krijuara nga vitete 2014, 2015 dhe 2016 kurse 

diferenca për 17 subjekte në shumën 95,848,980 lekë janë detyrime të krijuara në vitin 

ushtrimor 2017. Më hollësisht në mënyrë analitike sipas të dhënave të pasqyrës në aneksin nr. 

3/7, në fund të Projektraportit të auditimit  

Testimi i llogarive kreditor 2017. 

Për saktësinë e plotësisë së llogarive kreditore, u testuan pagesat nga banka në tremujorin e 

parë të vitit 2018, për të verifikuar nëse janë kontabilizuar si detyrime të gjitha detyrimet 

(faturat) e prera në peridhën deri më datën 31.12.2017 por të paguara në vitin 2018. 

Konkretisht nga verifikimi rezultoi si vijon: 
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-Me urdhër shpenzimi nr. 61 datë 26.01.2018 është paguar subjekti Qëndra e aleancës gjinore 

për zhvillim në shumën 780,000 lekë për zhvillim aktiviteti të fund vitit 2017, Bashkëngjitur 

është fatura e thjeshtë tatimore nr. 39, datë 22.12.2017 për vlerën 780,000 lekë referuar 

procesverbilt mbi kryerjen e shërbimit me datë 22.12.2017. Prokurim me vlera të vogla. 

Detyrimi është pasqyruar në llogarinë 401-408 

-Me urdhër shpenzimi nr. 77 datë 08.02.2018 është paguar subjekti G. për Ndartim KUZ 

fshati Strum zona II zhvillim në shumën 9,096,000 lekë minus 5% garanci = 8,641,200 lekë, 

Bashkëngjitur fatura tatimore nr. 64, datë 30.06.2017 për vlerën 9,096,000 lekë. 

Bashkëngjitur situacioni nr. 1. Detyrimi është pasqyruar në llogarinë 467 

-Me urdhër shpenzimi nr. 80 datë 8.02.2018 është paguar subjekti B. B Projekt zhvëllimor 

për fshatin Sukë 2 në shumën 4,104,754 lekë minus 5% garanci = 3,899,516 lekë, 

Bashkëngjitur fatura tatimore nr. 41, datë 11.09.2017 për vlerën 4,104,754 lekë. 

Bashkëngjitur situacioni nr. 2. Detyrimi është pasqyruar në llogarinë 467 

-Me urdhër shpenzimi nr. 82 datë 08.02.2018 është paguar subjekti G.K.i rrugës kryesore 

fshati Mbers në shumën 14,551,200 lekë minus 5% garanci = 13,823,640 lekë, Bashkëngjitur 

fatura tatimore nr. 77, datë 6.07.2017 për vlerën 14,551,200 lekë. Bashkëngjitur situacioni nr. 

1. Detyrimi është pasqyruar në llogarinë 467 

-Me urdhër shpenzimi nr. 93 datë 8.02.2018 është paguar subjekti Sh. 07 RiK. i rrugës së 

kopështit dhe rrugës së karburantit në shumën 1,099,980 lekë minus 5% garanci = 1,044,981 

lekë, Bashkëngjitur fatura tatimore nr. 263, datë 29.09.2017 për vlerën 1,099,980 lekë. 

Bashkëngjitur situacioni përfundimtar datë 27.12.2016. Akti i kolaudimit datë 21.01.2017. 

Detyrimi është pasqyruar në llogarinë 467 

-Me urdhër shpenzimi nr. 102 datë 8.02.2018 është paguar subjekti Sh.  Reabilitim i 

pjeshsshëm i rrjetit ne zonën Suk 1, Roskovec në shumën 4,988,650 lekë minus 5% garanci = 

4,739,217 lekë, Bashkëngjitur fatura tatimore nr. 111, datë 15.12.2017 për vlerën 4,988,650 

lekë. Bashkëngjitur situacioni nr. 2. Detyrimi është pasqyruar në llogarinë 401-408. 

-Me urdhër shpenzimi nr. 170 datë 26.02.2018 është paguar subjekti B.RiK. nstruksion i 

rrugës Kolanjaket Roskovec në shumën 5,331,764 lekë minus 5% garanci = 5,065,176 lekë, 

Bashkëngjitur fatura tatimore nr. 132, datë 01.02.2018 për vlerën 5,331,764 lekë. 

Bashkëngjitur situacioni nr. 2 përfundimtar datë 25.08.2017. Certifika e marjes në dorëzim 

datë 22.12.2017. Në këtë rast fatura është prerë më von sesa marja në dorëzim e objektit. 

Detyrimi për vlerën e faturës 5,331,764 lekë nuk është pasqyruar në llogaritë kreditore të 

pasqyrave financiare të vitit 2017, në kundërshtim me kërkesat e nenit 7, Kreu II të ligjit nr. 

9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyra financiare” i ndryshuar, pika 3, Kap. II 

të UMF nr. 14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare 

vjetore 2007, për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor” i ndryshuar dhe pika 74, 

Kap. IV të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit 

Publik”, i ndryshuar. 

Kriteri: Kërkesat ligjore të ligjit nr. 9228, date 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare” i ndryshuar, nenet 3, 7, 9, 10 dhe UMF nr. 14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen 

dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit 2006 Për institucionet qëndrore, organet 

e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre si dhe të njësive të menaxhimit/zbatimit të 

projekteve e marrëveshjeve me donatorët e huaj” i ndryshuar, Kap. II, pika 3 dhe UMF nr. 

30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, i ndryshuar, 

Kap IV, pika 73. 

Impakti: Në përpilimin e opinionit mbi pasqyrat financiare, në performancën e Institucionit 

Bashkia Roskovec dhe treguesit ekonomikë dhe financiarë. 

Shkaku: Mos zbatimi i kërkesave ligjore. 
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Rëndësia: E lartë 

Për këtë rekomandojmë: Bashkia Roskovec, të marrë masat për inventarizimin e aktiveve të 

veta për të gjitha llogaritë kontabël dhe për diferencat eventuale të konstatuara nga 

inventarizimi, të nxirren përgjegjësitë përkatëse dhe të procedohet sipas ligjit për sistemimin 

e llogarive kontabël brenda vitit ushtrimor. 

 

2. Titulli i gjetjes: Llogaritë inventariale të aktivit të pasqyrave financiare për vitin 2018, 

nuk janë rakorduar sipas rezultateve të inventarizimit fizik pasi vendimi miratuas për 

inventarët e propozuar për tu nxjerë jashtë përdorimit, është marë në vitin 2019. Nga ana 

tjetër në vitin 2018, janë sistemuar llogaritë invetariale sipas rezultateve të inventarëve të 

vitit 2017. 

Në vitin 2018, janë transferuar asete për Njësitë Vartëse gjithësej në shumën 56,469 mijë lekë 

për të cilat nga Këshilli i Bashkisë janë miratuar trasfertat në parim pa saktësuar vlerat.. 

 

Situata: Për vitin 2018. Rakordimi i llogarive me Degën e Thesarit llogaria 520, 466 dhe 

llogaritë e të Ardhurave. V. 2018 

Llogaritë kryesore të rakordueshme me degën e Thesarit; llogaria 520 “Disponilitete në 

Thesar”, është në pasqyrat financiare për vlerën debitorë 57,238,542 lekë. Kjo vlerë është 

sipas aktit të rakordimit me Degën e Thesarit, dhe e analizuar sipas aneksit nr.3/8 në fund të 

Projektraportit të Auditimit. 

-Po kështu llogaria 466 “Kreditorë për mjetet në ruajtje” në pasqyrat financiare është për 

vlerën kontabël 50,346,267 lekë dhe është sipas aktit të rakordimit me Degën e Thesarit, 

shtuar gjatë vitit ushtrimor për (50,346,267 – 39,772,787)= 10,573,480 lekë. 

Kjo llogari është e analizuar për 107 raste objekte ngurtësimesh si garanci për objektet e 

përfunduara nga sipërmarrësit,  e analizuar sipas aneksit nr.3/9 në fund të Projektraportit të 

Auditimit. 

 

-Rakordimi i llogarive të Aktiveve të Qëndrueshme dhe llogarive të Aktiveve Qarkulluese 

me rezultatet e inventarizimit fizik v. 2018: 

Për vitin 2018, është kryer inventarizimi mbi gjendjen fizike të Aktiveve Afat Gjatë dhe 

Aktiveve afatshkurtër, rezultatet sipas të dhënave të pasqyrës që vijon ku janë propozuar për 

nxjerje jashtë përdorimit 3,897,582 lekë dhe tepër 1,063,821 lekë inventare si në pasqyrën që 

vijon: 
Nr Llogaria Nr. Gjendja. Lekë Diferenca +/- 

Kontabël 

Sipas bilancit 

Fizike sipas 

inventarit 

Tepër Mangët Nxjerë jashtë 

përdorimit 

1 218 74,004,025 75,125,337 1,024,096  2,255,108 

2 312 9,687,263 9,687,263   19,650 

3 327 18,389,854 18,361,308 39,725 68,271 1,622,824 

 Shuma 102,081,142 103,173,908 1,063,821 68,271 3,897,582 

-Është Urdhëri I kryetarit nr 81 datë 06.12.2018 për kryerjen e inventarizimit te aktiveve te 

njesise per vitin 2018, ku janë krijuar edhe komisionet përkatëse. 

-Për azgjësimin e aktiveve të dala jashtë përdorimit, ka dalë urdhëri i Kryetares nr. 40, datë 

3.06.2019, ku është miratuar nxjerja jshtë përdorimit si dhe është krijuar edhe komisioni 

përkatës i azgjësimit. Pra miratimi është bërë në vitin pasardhës. 

Në këtë urdhër, nuk është përcaktuar vlera për tu nxjerë jashtë përdorimit dhe inventarët e 

cilit vit janë miratuar. 

Bazuar ne relacionin e drejtorit te finances nr. 3208/1 datë 03.06.2019 dhe ne raportet e 

vlerësimit të komisjoneve të inventarizimit në muajin dhjetor 2018 në përfundim të inventarit 
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2018, i cili eshte i konfirmuar nga kryetarja e bashkise vlera për tu nxjerë jashtë përdorimit 

per inventarët e vitit 2018, vlera totale e miratuar është në shumën 3,897,582 lekë. 

 

Nga inventarizimi janë propozuar për tu nxjerë jashtë përdorimit inventarë në vlerën 

3,897,582 lekë sipas raporteve të vlerësimit dhe proces-verbalet te kostatimit për nxjerjet 

jashte perdorimit të datave 11.12.2018, 12.12.2018, 13.12.2018, 14.12.2018, 17.12.2017, 

18.12.2018, 19.12.2018, 24.12.2018 sipas institucione te ndryshme ne perberje te bashkise të 

nënëshkruar nga komisioni i ngritur me urdhër të kryetares të Bashkisë nr. 81, datë 

06.12.2018 për kryerjen e inventarizimit te aktiveve të njësisë për vitin 2018. 

Inventarët e miratuar për tu nxjerë jashtë përdorimit gjithësej në vlerën totale për 3,897,582 

leke jane asgjesuar në vitin 2019 me proces-verbalin nr. 3208/1 të datës 07.06.2019 të 

firmosur nga komisjoni i asgjesimit dhe te konfirmuar nga kryetari i bashkise. 

Inventarët e miratuar për nxjerje jashtë përdorimit, sipas llogarive përkatëse, janë si më 

poshtë vijon për shumën 3,897,582 lekë: 

Llogaria 327 për vlerën    1,622,824 lekë, 

Llogaria 312 për vlerën        19,650 lekë, 

Llogaria 218 për vlerën    2,255,108 lekë. 

 

Në këtë vit, 2018, janë miratuar nxjerjet jashtë përdorimit të inventarëve të vitit paraardhës, 

vitit 2017 për shumën 5,704,724 lekë nga të cilat; 

4,526,931 lekë Inventar Ekonomik dhe 1,177,793 inventar i imet. Janë azgjësuar sipas 

procesverbalit të datë 11.12.2018, 12.12.2018, 13.12.2018, 14.12.2018, 17.12.2017, 

18.12.2018, 19.12.2018, 24.12.2018 ne institucione te ndryshme ne perberje te bashkise të 

nënëshkruar nga komisioni i ngritur me urdhër të kryetares të Bashkisë nr. 51, datë 

25.07.2018. 

Më pas për vlerën e inventarëve të nxjerë jashtë përdorimit, është kryer veprimi kontabël si 

vijon : 

-Per inventarin e imët të nxjerë jashtë përdorimit debitim i llogarise nr.1012100 (pakësime në 

fondet bazë) per shumen 1,177,793 lekë dhe kreditim te llogarise nr. 3270100 

(Objekte inventari te pergjithshem)  për vlerën 1,177,793 lekë. 

Per inventarin ekonomik te nxjere jashte perdorimit debitim i llogarise nr. 1015012 (Jashte 

perdorimit Inventar ekonomik) per shumen 4,526,931 leke dhe kreditim te llogarise nr. 

2181000 (Orendi zyre) për vlerën 4,526,93 lekë, debitim i llogarise nr. 1012100 (Pakesim te 

fondit baze) per shumen 4,526,931 leke dhe kreditim të llogarisë nr. 1015012. (Jashtë 

përdorimit Inventar ekonomik)  për vlerën 4,526,931 lekë. 

Veprimi për njerjet jashtë përdorimit të inventarit ekonomik llog. 218 për vlerën 4,526,931 

lekë, është pasqyruar në Formatin nr. 7/a të pasqyrave financiare. 

 

Po kështu edhe përsa konstatuar tepër është bërë veprimi kontabël :Debitim i llogarise 

nr.3270100 (Objekte inventari te pergjithshem) për vlerën 39,725, debitim i llogarise 

nr.2181000 (Orendi zyre)  1,024,096 lekë dhe kreditohet llogaria nr. 1011000 Shtesa te fondit 

baze  per shumen 1,063,821 leke dhe përsa konstatuar mangët inventar ekonomik është bërë: 

Debitin i llogarise nr. 1012000 Pakesime te fondit baze ne Kredi te llogarise nr.3270100 

(Objekte inventari te pergjithshem)  per shumen leke 68,271 lekë. 

Në përfundim 

Në pasqyrat financiare dhe llogaritë kontabële të vitit 2018, janë kryer sistemimet e llogarive 

sipas rezultateve të inventarëve të vitit 2017, ku janë nxjerë nga inventari në vlerën totale 
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5,795,361 lekë, nga të cilat Inventar ekonomik llogaria 218 në shumën 4,526,931 lekë të 

pasqyruara në formatin nr. 7/a “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjatë”. 

Ndërkohë përsa janë konstatua tepër gjatë inventarizimit fizik në vitit 2018 inventare llogaria 

218,  për vlerën 1,024,096 lekë, janë reflektuar në pasqyruara në formatin nr. 7/a për vitin 

2018. 

U konstatua gjithashtu se nuk është kryer inventarizim mbi gjendjen fizike të llogarisë 202 

“Studime dhe kërkime”. 

Kjo praktikë e mos pasqyrimit në kohë të rezultateve të inventarizimit, është shkelje e 

kërkesave të UMF dhe Ekonomisë nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së 

Përgjithshme”  Kap. II, pikat 5, 8, Kap. III, pikat 28, 30. 

 

-Analiza e llogarive të Aktiveve të Qëndrueshme, Qarkulluese dhe të tjera Aktive, llogaritë; 

202, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 31, 32, Viti 2018. 

U audituan gjendja analitike kontabël e llogarive të Aktiveve të Qëndrueshme dhe 

Qarkulluese për koston historike për llogaritë si vijon: 

U audituan gjendja analitike kontabël e llogarive të Aktiveve të Qëndrueshme dhe 

Qarkulluese për koston historike për llogaritë si vijon: 

-Llogaria 202 “Studime dhe kërkime” për vlerën kontabël historike 28,601,463 lekë, shtuar 

gjatë vitit për (28,601,463 – 28,468,130)= 1333,333 lekë, analizuar si më poshtë vijon: 
Referenca Nr Përshkrimi Debi Leke 

D. Veprimeve 1 Celje datë 01.01.2018 28,468,130 

 2 Hartim projekti per rregullimin e qarkullimit te qytetit Roskovec 133,333 

  Shuma teprica datë 31.12.2018 28,601,463 

-Llogaria 210 “Toka, troje, terene” për vlerën kontabële historike 119,887,260 lekë. Gjatë 

vitit nuk ka pasur ndryshim për këtë llogari. 

-Llogaria 211 “Pyje kullota plantacione” për vlerën kontabël historike 1,754,400 lekë. Kjo 

llogari, gjatë vitit 2018, nuk ka pasur ndryshim shtesa ose pakesime. 

-Llogaria 212 “Ndërtime K.e” për vitin 2018 është në vlerën historike për 530,382,593 lekë. 

Gjatë viti 2018, kjo llogari është shtuar për vlerën (530,382,593- 496,926,387) = 33,456,206 

lekë analizuar sipas aneksit nr.3/10 në fund të Projektraportit të Auditimit. 

Shtesat përfaqësojnë veprime kontabël përsa mare në dorezim të objekteve të perfunduara. 

 

-Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” për vlerën historike 1,256,353,663 lekë. Kjo llogari 

është shtuar gjatë vitit ushtrimor për vlerën debitorë (1,256,353,663- 1,199,884,317) =  

56,469,346 lekë. Kjo llogari është e analizuar sipas aneksit nr.3/11 në fund të Projektraportit 

të Auditimit. 

Gjatë vitit është shtuar për vlerën 111,148,025 lekë dhe është pakësuar për vlerën 54,678,679 

lekë. Shtesat për 26,788,160 lekë, përfaqësojnë veprime për mare në dorëzim për objektet e 

investuara nga Ministria e Bujqësisë, (Invenstimet e kryera nga ministria si investitor per 

rehabilitimin e digavenë Kurjan 17,831,400 lekë dhe Strum 8,956,760 leke, te mara ne 

dorezim nga bashkia Roskovec bazuar në situacionin përfundimtar dhe akt-marjen në 

dorëzim të objekteve), bazuar në “Projekti i menaxhimit të burimeve ujore në vartësi nga M. 

Bujq. Dhe Zhvill Rural në Roskovec”, konfirmuar marja me nr. 5093 prot., datë 17.12.2018 

për vlerën totale 1,105,699,975 lekë sipas urdhër nr, 5844 prot., datë 21.6.2018 i M. 

Bujqësisë urdhëri 270 datë 20.6.2018 trasferim kapitali. 
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-Pakësimet për 54,678,679 lekë përfaqësojnë veprime kontabël përsa i përkete trasferimeve 

për në U.K. për të cilën nuk na u paraqit dokument nëse është miratuar me Vendim të 

Këshillit të Bashkisë në kundërshtim me kërkesat ligjore. 

-Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri paisje, vegla pune” për vlerën historike kontabële 

17,210,260 lekë, shtuar gjatë vitit ushtrimor për vlerën (17,210,260 – 9,371,980) = 7,838,280 

lekë. Kjo llogari është e analizuar si vijon: 
Referenca Nr Përshkrimi Debi Leke 

D. Veprimeve 1 Celje datë 01.01.2018 9,371,980 

 2 Blerje Kontinier dhe kosha te vegjel per mbeturina 2,028,000 

 3 Blerje makineri e pajisje per sektorin en pastrim-gjelberimit 98,400 

 4 Blerje makineri e pajisje per sektorin e investimeve 215,880 

 5 Blerje kontenier dhe kosha të vegjël për mbeturinat 2,196,000 

 6 Blerje autobot uji 3,300,000 

  Shuma teprica datë 31.12.2018 17,210,260 

 

-Llogaria 215 “Mjete transporti” për vlerën historike 58,578,684 lekë, shtuar gjatë vitit 

ushtrimor për vlerën ( 58,578,684- 47,298,684)= 11,280,000 lekë. 
Referenca Nr Përshkrimi Debi Leke 

D. Veprimeve 1 Celje datë 01.01.2018 47,298,684 

 2 Blerje zjarrfikese 6,720,000 

 3 Blerje kontinier veteshkarkues 4,560,000 

  Shuma teprica datë 31.12.2018 58,578,684 

Gjatë vitit kjo llogari është shtuar për vlerën 11,280,000 lekë që përfaqësojnë veprimet 

kontabël për marjen në dorëzim nga blerjet gjatë vitit. 

 

Llogaria 218 “Inventar ekonomik” për vlerën historike 75,323,426 lekë, pakësuar gjatë vitit 

ushtrimor për vlerën (75,323,426-72,346,783) = 2,976,643 lekë. Analizuar si më poshtë 

vijon: 
Referenca Nr Përshkrimi Debi Leke 

D. Veprimeve 1 Celje datë 01.01.2018 72,346,783 

 2 Blerje Kompjuter+printer 418,800 

 3 Blerje Orendi per kopeshtin 213,600 

 4 Blerje sistem zeri (Foni) 370,560 

 5 Blerje Orendi Zyre 635,880 

 6 Blerje Orendi per zyra 213,600 

 7 Blerje pajisje kompjuterike per qendren rinore 717,000 

 8 Blerje teknologji per studion grafike 1,182,720 

  Shuma teprica datë 31.12.2018 75,323,426 

Gjatë viti ushtrimor, kjo llogari është shtuar  për vlerën 3,752,160 lekë që përfaqësojnë 

veprime kontabël për inventarin ekonomik te blerë gjate vitit dhe të marë në dorëzim , shtuar 

për vlerën 1,024,096 lekë përsa dalë tepër nga inventarizimi, shtuar për vlerën 2,795,950 lekë 

përsa vlerën e aktiveve të mare falas, pakësuar për vlerën 4,526,931 lekë përsa janë nxjerë 

jashtë përdorimit vlera inventariale dhe për 68,632 lekë përsa pakësime të tjera. 

Përsa marë falas sipas të dhënave të pasqyrës që vijon: 
Llogaria  218  viti 2018 

Nr Data Adresa e Mallit Emertimi I Mallit Shuma. Lekë 

1 07.03.2018 Ministria e brendshme Pajisje Kompjuterike 19,819 

2 25.05.2018 Vistas Enterprires Pajisje zyrash 1,254,081 

3 25.05.2018 Arpad Partners  SH A Pajisje kompjuterike dhe zyrash 1,412,080 

4 05.07.2018 Projektor Full HD LED Pajisje Kompjuterike 33,800 

5 6.12.2018 Drejtoria Arsimore Kompjuter HPPC 330 76,170 

    
2,795,950 
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-Llogaria 31 “Materiale” për vlerën kontabël 9,687,263 lekë, shtuar  gjatë vitit ushtrimor për 

vlerën (9,687,263 – 2,894,434)= 6,792,829 lekë. 

-Llogaria 32 “Inventar i imët” për vlerën kontabël  18,361,308 lekë, pakësuar gjatë vitit 

ushtrimor për vlerën (18,361,308 – 16,917,559)=  1,443,749 lekë. 

 

Analiza e llogarive debitorë viti 2018 

Në pasqyrat financiare të vitit 2018, gjendja e llogarisë debitorë 468 “Debitorë të ndryshëm” , 

paraqitet me vlerë kontabël 77,667,373 lekë, pakësuar gjatë vitit për vlerën (110,152,179 – 

77,667,373)= 32,484,806 lekë. 

Nga të dhënat që na u paraqitën, në këtë llogari janë evidentuar debitorët për tatim taksat 

lokale të cilat më hollësisht janë trajtuar me akt konstatimi më vete. Vlera debitore për tatim 

taksat lokale është për 69,665,402 lekë, kurse diferenca për 47 subjekte në vlerën 40,486,777 

lekë, janë debitorë të tjerë. Nga këto për 12 subjekte në vlerën 988,134 lekë janë debitorë nga 

vitet 2014 dhe 2015. (Më hollësisht analizuar sipas aneksit nr.3/12 në fund të Projektraportit 

të Auditimit). 

Analiza e llogarive kreditore viti 2018 

Gjendja e llogarive kreditore, sipas pasqyrave financiare, është si më poshtë vijon: 

Llogaritë 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” për vlerën 7,418,107 lekë dhe 

llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” për 76,267,558 lekë. 

-Llogaria 401-408, është pakësuar gjatë vitit 2018 për vlerën (37,379,558- 7,418,107)= 

29,961,451 lekë. Kjo llogari është analizuar për 15 subjekte sipas të dhënave të pasqyrës 

bashkëngjitur (Më hollësisht analizuar sipas aneksit nr.3/13 në fund të Projektraportit të 

Auditimit). 

-Llogaria 467, është e analizuar për 55 subjekte në vlerën 76,267,558 lekë nga të cilat për 13 

subjelte në vlerën 12,288,068 lekë janë detyrime nga vitete 2014, 2015, 2017. 

(Më hollësisht analizuar sipas aneksit nr.3/13 në fund të Projektraportit të Auditimit). 

Testimi i llogarive kreditor viti 2018. 

Për saktësinë e plotësisë së llogarive kreditore, u testuan pagesat nga banka në tremujorin e 

parë të vitit 2019, për të verifikuar nëse janë kontabilizuar si detyrime të gjitha detyrimet 

(faturat) e prera në peridhën deri më datën 31.12.2018 por të paguara në vitin 2018. 

Konkretisht nga verifikimi rezultoi si vijon: 

-Me urdhër shpenzimi nr. 23 datë 28.01.2019 është paguar subjekti S.RR. Blerje materiale në 

shumën 427,200 lekë. Bashkëngjitur fatura tatimore nr. 171, datë 3.12.2018 për vlerën 

427,200 lekë. Bashkëngjitur procesverbali i marjes në dorëzim datë 3.12.2018. Detyrimi 

është pasqyruar në llogarinë 401-408 

-Me urdhër shpenzimi nr. 38 datë 12.02.2019 është paguar subjekti S.. për blerje materiale 

inerte në shumën 1,968,528 lekë. Bashkëngjitur fatura tatimore nr. 99, datë 27.12.2018 për 

vlerën 1,968,528 lekë. Bashkëngjitur proces verbali i marjes në dorëzim datë 27.12.2019. 

Detyrimi nuk është pasqyruar në llogaritë kreditore. 

-Me urdhër shpenzimi nr. 42 datë 12.02.2019 është paguar subjekti Povver Industries Blerje 

pjesë këmbimi në shumën 883,980 lekë. 

Bashkëngjitur fatura tatimore nr. 67, datë 29.10.2018 për vlerën 883,980 lekë. Bashkëngjitur 

proces verbali datë 29.10.2018. Detyrimi është pasqyruar në llogarinë 467 

-Me urdhër shpenzimi nr. 47 datë 12.03.2019 është paguar subjekti A.2. Blerje pemë 

dekorative në shumën 1,017,600 lekë minus 5% garanci = 966,720 lekë. Bashkëngjitur fatura 

tatimore nr. 124, datë 14.12.208 për vlerën 1,017,600 lekë. 

Bashkëngjitur procesverbali datë 14.12.2018. Detyrimi është pasqyruar në llogarinë 467 
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-Me urdhër shpenzimi nr. 68 datë 12.03.2017 është paguar subjekti G. RiK. rrugës lagja 

cobenjtë plus ndërtim trotuari në rrugën e lagjës Kafaj, fshati Strum në shumën 2,210,000 

lekë minus 5% garanci = 2,099,500 lekë, Bashkëngjitur fatura tatimore nr. 87, datë 

31.08.2018 për vlerën 5,594,340 lekë. Bashkëngjitur situacioni nr. 1. Detyrimi është 

pasqyruar në llogarinë 467 

-Me urdhër shpenzimi nr. 75 datë 12.03.2019 është paguar subjekti Z. Ndërtim sinjalistike në 

qytet, faza e parë në shumën 4,000,000 lekë minus 5% garanci = 3,800,000 lekë, 

Bashkëngjitur fatura tatimore nr. 35, datë 5.12.2018 për vlerën 4,000,000 lekë. 

Bashkëngjitur situacioni nr. 1. Detyrimi është pasqyruar në llogarinë 467 

 

Kriteri: Veprimet e mësipërme janë në shkelje të UMF dhe Ekonomisë nr. 8, datë 9.03.2018 

“Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 

Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”  Kap. II, pikat 5, 8, Kap. III, pikat 28, 30. 

Impakti: Në përpilimin e opinionit mbi pasqyrat financiare, në performancën e Institucionit 

Bashkia Roskovec dhe treguesit ekonomikë dhe financiarë. 

Shkaku: Mos zbatimi i kërkesave ligjore. 

Rëndësia: E lartë. 

Për këtë rekomandojmë: 

Të marrë masa për mbylljen e procedurave të inventarizimit, brenda vitit ushtrimor. 

Për diferencat eventuale të konstatuara nga inventarizimi, të nxirren përgjegjësitë përkatëse 

dhe të procedohet sipas ligjit për sistemimin e llogarive kontabël duke nxjerë në kohë aktet e 

nevojshmë administraive. 

 

3. Titulli i gjetjes: Llogaritë inventariale të aktivit të pasqyrave financiare për vitin 2019, 

nuk janë rakorduar sipas rezultateve të inventarizimit fizik pasi vendimi miratuas për 

inventarët e propozuar për tu nxjerë jashtë përdorimit, nuk janë marë Brenda këtij viti. Nga 

ana tjetër në vitin 2019, janë sistemuar llogaritë invetariale sipas rezultateve të inventarëve 

të vitit 2018 

Në vitin 2019, janë transferuar asete për Njësitë Vartëse gjithësej në shumën 43,874 mijë lekë 

për të cilat nga Këshilli I Bashkisë janë miratuar trasfertat në parim pa saktësuar vlerat.. 

 

Situata:  Nga auditimi mbi pasqyrat financiare të viteve 2017, 2018 dhe 2019, u konstatua: 

Rakordimi i llogarive me Degën e Thesarit llogaria 520, 466 dhe llogaritë e të Ardhurave. 

V, 2019 

Llogaritë kryesore të rakordueshme me degën e Thesarit; llogaria 520 “Disponilitete në 

Thesar” , është në llogaritë financiare për vlerën debitorë 73,517,041  lekë. Kjo vlerë është 

sipas aktit të rakordimit me Degën e Thesarit.  (Më hollësisht analizuar sipas aneksit nr.3/14 

në fund të Projektraportit të Auditimit). 

-Po kështu llogaria 466 “Kreditorë për mjetet në ruajtje” në pasqyrat financiare është për 

vlerën kontabël 57,935,499 lekë dhe është e analizuar sipas objekteve për 115 raste sipas aktit 

të rakordimit me Degën e Thesarit (Më hollësisht analizuar sipas aneksit nr.3/15 në fund të 

Projektraportit të Auditimit). 

Nga analiza e kësaj llogarie, konstatohet se në fund të vitit 2019, gjenden të ngurtësuara për 

25 raste vlera 15,703,367 lekë të cilat janë ngurtësime edhe në vitin 2017 disa edhe në vitet 

më përpara. Në këtë rast, është tejkaluar afati i ngurtësimit prej 1 viti dhe si të tilla duhet të 

procedohet sipas ligjit për cngurtësimin e tyre në interes për përdorimin publik të këtyre 

fondeve. 
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-Rakordimi i llogarive të Aktiveve të Qëndrueshme dhe llogarive të Aktiveve Qarkulluese 

me rezultatet e inventarizimit fizik v. 2019: 

Për vitin 2019, është kryer inventarizimi mbi gjendjen fizike të Aktiveve Afat Gjatë dhe 

Aktiveve afatshkurtër me Urdhër të Kryetarit nr. 87 datë 26.11.2019 për kryerjen e 

inventarizimit te aktiveve te njesise per vitin 2019. 

Nga inventarizimi janë propozuar për tu nxjerë jashtë përdorimit inventarë në vlerën 

2,487,404 lekë sipas raporteve të vlerësimit dhe proces-verbalet te kostatimit jashte 

perdorimit ne institucione te ndryshme ne perberje te bashkise të nënëshkruar nga komisioni i 

ngritur me urdhër të kryetares të Bashkisë nr. 87, datë 26.11.2019 për kryerjen e 

inventarizimit te aktiveve të njësisë për vitin 2019. 

Inventarët e miratuar për nxjerje jashtë përdorimit, në shumën totale për 2,487,404 lekë sipas 

llogarive përkatëse, janë si më poshtë vijon: 

Llogaria 327 për vlerën           607,693  lekë, 

Llogaria 312 për vlerën               5,900  lekë, 

Llogaria 218 për vlerën         1,873,811 lekë, 

Proces verbali i azgjësimit nr. 3208 prot., datë 07.06.2019. 

 

Inventarët per llogari te vitit 2018 e nxjerë jashtë përdorimit:  2,255,108  Inventar Ekonomik 

dhe 1,622,824 lekë inventar i imet janë miratuar nxjerja jashtë përdorimit të inventarëve 

gjithësej në vlerën totale për 3,897,582 leke lekë te cilat jane asgjesuar në vitin 2019 me 

proces-verbalin nr. 3208/1 te dates 07.06.2019 te firmosur nga komisjoni i asgjesimit dhe te 

konfirmuar nga kryetari i bashkise. 

Më pas për vlerën e inventarëve të nxjerë jashtë përdorimit, është kryer veprimi kontabël si 

vijon : 

-Per inventarin e imet te nxjere jashte perdorimit debitim i llogarise nr. 1012100 (pakësime 

në fondet bazë) per shumen 1,622,824 leke dhe kreditim te llogarise nr. 3270100 (Objekte 

inventari te pergjithshem)  për vlerën 1,622,824 lekë. 

 

Per inventarin ekonomik te nxjere jashte perdorimit debitim i llogarise nr. 1015012 (Jashte 

perdorimit Inventar ekonomik) per shumen 2,255,108 lekë dhe kreditim te llogarise nr. 

2181000 (Orendi zyre)  për vlerën 2,255,108  leke, debitim i llogarise nr. 1012100 (Pakesim 

te fondit baze) per shumen 2,255,108  leke  dhe kreditim te llogarise nr. 1015012 

(Jashte perdorimit Inventar ekonomik) për vlerën 2,255,108 lekë. 

Po kështu edhe përsa konstatuar tepër është bërë veprimi kontabël: Debitim i llogarise nr. 

3270100 (Objekte inventari te pergjithshem) për vlerën 20,600 leke, dhe kreditohet llogaria 

nr. 1011000 Shtesa te fondit baze  për shumen 20,600 lekë. 

Në përfundim 

Në pasqyrat financiare dhe llogaritë kontabële të vitit 2019, janë kryer sistemimet e llogarive 

sipas rezultateve të inventarëve të vitit 2018, ku janë nxjerë nga inventari Inventar ekonomik 

llogaria 218 në shumën 2,255,108 lekë të pasqyruara në formatin nr. 7/a “Gjendja dhe 

ndryshimet e aktiveve afatgjatë”. 

Ndërkohë përsa  janë propozuar për tu nxjerë jashtë përdorimit inventarë në vlerën 

2,487,404 lekë nga të cilat llogaria 218 për vlerën 1,873,811 lekë, nuk janë kryer veprimet 

kontabël për sistemimin e llogarive sipas rezultateve të gjendjes fizike. 

U konstatua gjithashtu se nuk është kryer inventarizim mbi gjendjen fizike të llogarisë 202 

“Studime dhe kërkime”. 

Kjo praktikë e mos pasqyrimit në kohë të rezultateve të inventarizimit, është shkelje e 

kërkesave të UMF dhe Ekonomisë nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 
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paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së 

Përgjithshme”  Kap. II, pikat 5, 8, Kap. III, pikat 28, 30. 

 

-Analiza e llogarive të Aktiveve të Qëndrueshme, Qarkulluese dhe të tjera Aktive, llogaritë; 

202, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 31, 32, Viti 2019. 

U audituan gjendja analitike kontabël e llogarive të Aktiveve të Qëndrueshme dhe 

Qarkulluese për koston historike për llogaritë si vijon: 

-Llogaria 202  “Studime dhe kërkime” për vlerën kontabël historike 28,601,463 lekë, nuk ka 

ndryshuar vlerën gjatë vitit. 

 

-Llogaria 210 “Toka, troje, terene” për vlerën kontabële historike 112,776,000 lekë. Gjatë 

vitit është pakësuar për (119,887,260 – 112,776,000)= 7,111,260 lekë. 

Vlera për 7,111,260 lekë pakësuar përfaqëson vlerën e aktiveve të trasferuar tek Ndërmarja 

e Pastrim, Gjelberim dhe Mirëmbajtje Varreza. 

Ttransferimet jane bërë referuar Vendimi i Këshillit të Bashkisë Nr. 96, datë 19.11.2018 Për 

miratimin e aktit të themelimit të ndërmarjes së pastrimit, gjelbërimit dhe mirëmbajtjes 

vareza por në këtë vendime nuk është pa përcaktuar vlerën e kapitalit që do të transferohet, 

në kundërshtim me kërkesat ligjore. 

Akti i transferimit nr. 1647 prot., datë 04.04.2019 për sektorin e gjelbërimit llogari 211 për 

vlerën 4,044,000 lekë, llog. 214 për 5,422,800 lekë, 215 për 16,289,592 lekë, llog. 218 për 

2,053,983 lekë, llog. 327 për 373,046 lekë, = 28,183,421 lekë. 

Vendimi i Këshillit të Bashkisë Nr. 97, datë 19.11.2018 Për miratimin e aktit të themelimit të 

ndërmarjestë shërbimit të mirëmbajtjes vareza por në këtë vendime nuk është pa përcaktuar 

vlerën e kapitalit që do të transferohet. 

Akti i transferimit nr. 1647 prot., datë 04.04.2019 për shumën bruto 27,453,636 lekë dhe neto 

14,151,702 lekë llogaritë 212, 213, 214, 215. 

 

-Llogaria 211 “Pyje kullota plantacione” për vlerën kontabël historike 192,000 lekë. Kjo 

llogari, gjatë vitit 2019, është pakësuar për diferencën (1,754,400 – 192,000)= 1,562,400 

lekë. 

Kjo llogari, është e analizuar në mënyrë kontabële si më poshtë vijon: 

Vlera për 1,562,400 lekë pakësuar kjo llogari, përfaqëson vlerën e aktiveve të trasferuar tek 

Ndërmarja e Pastrim, Gjelberim dhe Mirëmbajtje Varreza. 

-Llogaria 211 “Pyje kullota plantacione” për vlerën kontabël historike 192,000 lekë. Kjo 

llogari, gjatë vitit 2019, është pakësuar për diferencën (1,754,400 – 192,000)= 1,562,400 

lekë. 

Kjo llogari, është e analizuar në mënyrë kontabële si më poshtë vijon: 

Vlera për 1,562,400 lekë pakësuar kjo llogari, përfaqëson vlerën e aktiveve të trasferuar tek 

Ndërmarja e Pastrim, Gjelberim dhe Mirëmbajtje Varreza. 

-Llogaria 212 “Ndërtime K.e” për vitin 2019 është në vlerën historike për 537,756,511 lekë. 

Gjatë viti 2019, kjo llogari është shtuar për vlerën (537,756,511-530,382,593)= 7,373,918 

lekë duke pasur shtesa për vlerën 14,547,452 lekë dhe pakësime për vlerën 7,173,534 lekë. 

Gjendja e kësaj llogari është analizuar si më poshtë vijon: 
Referenca Nr Përshkrimi Debi Leke 

D. Veprimev 1 Celje datë 01.01.2019 530,382,593 

 2 Ndërtim Stacioni Pompimi-2ST fshati Suk 1 10,617,371 

 3 Sherbimi-Mbikqyrje punimesh (Supervizion) per objektin:Permiresim I 

kushteve te banimit per komunitetin rom/egjyptjan 16,799 

 4 Kolaudim objekti: RiK. I Stacioneve te Pompimit, Jagodine, Arapaj, 13,790 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport  Përfundimtar për “Mbi Auditimin Financiar” të ushtruar në 

Bashkinë Roskovec. 
 

54 
 

Metushet dhe Hoxhenjte 

 5 “Buzeqeshja shumengjyrshe e femijeve” (Blerje kend lojrash per femije) 729,800 

 6 Shpronesim nga projekti "Rikualifikimi urban BLLOKU NR.2" 35,568 

 7 Rikon. i stacioneve te pompimit  Jagodin, Arapaj, Hoxhenjt dhe Metush 3,134,124 

  Shuma teprica datë 31.12.2019 537,756,511 

Pakësimi është e analizuar për vlerën 7,173,534 lekë për objektete ndërtimore që janë 

trasferuar në gajtë vitit në Ndërmarjen e Shërbimeve të mirëmbajtjes në shumën 478,788 lekë 

dhe  ne Ndërmarja e Pastrim, Gjelberim dhe Mirëmbajtje Varreza për shumën 6,694,746 lekë. 

Shtesat përfaqësojnë veprime kontabël përsa mare objektet e investuara ne dorezim 

perfundimtar. 

 

-Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” për vlerën historike 1,343,858,114 lekë. Kjo llogari 

është shtuar gjatë vitit ushtrimor për vlerën debitorë (1,343,858,114- 1,256,353,663) =  

87,504,451 lekë. (Më hollësisht analizuar sipas aneksit nr.3/16 në fund të Projektraportit të 

Auditimit). 

Gjatë vitit është shtuar për vlerën 99,301,921 lekë dhe është pakësuar për vlerën 11,797,470 

lekë. Shtesat përfaqësojnë veprime për marje objekteve të investuara ne dorezim 

perfundimtar dhe pakësimet përfaqësojnë veprime kontabël përsa i perkete trasferimeve ne 

dy ndermarjet: Në ndërmarjen e Shërbimeve të mirëmbajtjes prej 9,658,536 lekë dhe në 

Ndërmarjen e Pastrim, Gjelberim dhe Mirëmbajtje Varreza 889,974 leke dhe 1,248,960 leke 

në U.K.. 

 

-Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri paisje, vegla pune” për vlerën kontabële 

7,014,220 lekë, pakësuar gjatë vitit ushtrimor për vlerën (17,210,260 – 7,014,220) = 

10,196,040 lekë. 

Gjatë viti kjo llogari është shtuar për vlerën 70,000 lekë që pqërfaqëson marjen ne dorezim 

nga blerjet gjate vitit dhe është Pakësuar për vlerën 10,266,040 lekë që përfaqëson veprime 

kontabël për trasferimeve ne tre ndermarjet: Në ndërmarjen e Shërbimeve të mirëmbajtjes 

prej 3,484,320 lekë, në Ndërmarja e Pastrim, Gjelbërim dhe Mirëmbajtje Varreza 6,711,720 

leke dhe U.K. 70,000 lekë. 

 

-Llogaria 215 “Mjete transporti” për vlerën historike 28,457,100 lekë, shtuar gjatë vitit 

ushtrimor është pakësuar për vlerën ( 58,578,684- 28,457,100)= 30,121,584 lekë. 

Gjatë vitit kjo llogari është pakësuar për vlerën 30,121,584 lekë që përfaqësojnë veprimet 

kontabël për trasferimeve ne dy ndermarjet: Në ndërmarjen e Shërbimeve të mirëmbajtjes 

prej 13,831,992 lekë dhe në Ndërmarja e Pastrim,Gjelbërim dhe Mirëmbajtje Varreza 

16,289,592 lekë. 

-Llogaria 218 “Inventar ekonomik” për vlerën historike 73,581,366 lekë. 

Gjatë viti ushtrimor, kjo llogari është shtuar për vlerën 3,165,651 që përfaqësojnë veprime 

kontabël për inventarin ekonomik e mare falas, pakësuar për vlerën 2,255,108 lekë përsa 

janë nxjerë jashtë përdorimit vlera inventariale dhe për 2,652,603 lekë përsa pakësime për 

trasferimeve ne dy ndermarjet: Në ndërmarjen e Shërbimeve të mirëmbajtjes prej 598,620 

lekë dhe në Ndërmarja e Pastrim,Gjelbërim dhe Mirëmbajtje Varreza 2,053,983 leke. 

Per sa mare falas : 
FH 

Adresa e Mallit Emertimi I Mallit Shuma Nr Data 

12 09.05.19 Ministria e bujqesise Pajisje Kompjuterike 1,249,336 

15 12.07.19 Ministria Bujqesise Mjete motorrike 1,293,008 

16 02.08.19 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Pajisje Kompjuterike 559,807 
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24 16.12.19 Ministria e brendshme Pajisje Kompjuterike 63,500 

    
3,165,651 

 

-Llogaria 31 “Materiale” për vlerën kontabël 2,106,002 lekë, pakesuar gjatë vitit ushtrimor 

për vlerën (2,106,002 – 9,687,263)= 7,581,261 lekë. 

-Llogaria 32 “Inventar i imët” për vlerën kontabël  16,326,179 lekë, pakësuar gjatë vitit 

ushtrimor për vlerën (18,361,308 – 16,326,179)=  2,035,129 lekë. 

-Nga Bashkia Roskovec dhe Njësitë vartëse si; Ndërmarjen e Pastrim, Gjelberim; 

Mirëmbajtje Varreza dhe Ujësjellës Kanalizimet sha, nuk janë mbajtur akte rakordimi mbi 

ransferimin e objekteve të shoqëruara me kopje të projekteve përkatëse të dorëzuara si; 

planimietritë, gen-planet projektet etj. veprime dhe mosveprime në kundërshtim me kërkesat 

e UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik” i 

ndryshuar pikat 26, 30, 35/b, 36 dhe 57. 

 

Evidenca e aktiveve të qëndrueshme dhe regjistrimi i tyre në pronësi të Bashkisë Roskovec  

Viti 2019 

Nga audimi i evidencave kontabël për aktivet e qënrueshme, konstatohet: 

Llogaritë inventariale të aktiveve të qëndrueshme, janë mbajtur të analizuara sipas llojit të 

aktiveve dhe sipas objekteve. 

Por u konstatua se nga Drejtoria e Aseteve, nuk janë hapur regjistra të aktiveve të 

Qëndrueshme të plotësuara sipas kërkesave të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, Kap. III- “Regjistri i 

aktiveve dhe dokumentimi i lëvizjes së tyre”, pika 26, 27 dhe 30 ku citohet: “Formati i 

rregjistrit të aktiveve të hartohet në vartësi të llojit të tyre afatgjatë apo aftshkurtër si dhe 

grupit përkatës brenda llojit. Kërkesat minimale që duhet të përmbajë rregjistri i aktiveve në 

vartësi të llojit, përfshijnë: datën e hyrjes ose marjes në dorëzim, përshkrimi i aktivit, vlera e 

blerjes, datën e daljes në përdorim, datën e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të 

mëparshme, që sjellin ritje të vlerës së aktivit, vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e 

akumuluar të amortizimit, kohën e shërbimeve, të mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia.” 

-Nga auditmi mbi regjistrimin e aktiveve të qëndrueshme në Kadastrën në pronësi të 

Bashkisë Roskovec, sipas të dhënave që na u paraqitën, konstatohet se kanë marë certifikatën 

e pronësisë për 30 objekte sipas pasqyrës analizuar në aneksin nr.3/17 në fund të 

Projektraportit të Auditimit. 

Janë në proces regjistrimi aktive të qënrueshme për 14 raste të sipas të dhënave në aneksin 

nr.3/18 në fund të Projektraportit të Auditimit. 

 

Sipas të dhënave analitike të evidencave kontabël, konsatohet se: 

-Janë gjithësej 78 objekte, nga të cilat; llogaria 210 “Toka troje dhe terrene” për 16  objekte 

dhe llogaria 212 “Ndërtime e K.e” për 62 objekte. 

-Për diferencën(78-31)= 47 objekte, nuk është proceduar për regjistrimin e objekteve në 

pronësi të Bashkisë Roskovec, në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 139/2015 “Për 

Vetëqeverisjen Vendore” I ndryshuar, Kap. III, neni 9, pika 12 dhe Kap. VII, neni 23, pika 

14. 

Analiza e llogarive debitorë v. 2019 

Në llogaritë financiare të vitit 2019, gjendja e llogarisë debitorë 468 “Debitorë të ndryshëm”, 

paraqitet me vlerë kontabël 57,871,238 lekë. Kjo llogari përfaqëson të drejtat për debitorë për 

47 subjekte debitore. (Më hollësisht të dhënat sipas aneksit nr.3/19 në fund të Projektraportit 

të Auditimit.) 
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Nga analiza e kësaj llogarie konstatohet se në debi të saj janë debitorët për tatim taksat lokale 

në shumën 49,869,267 lekë dhe diferenca për 8,001,971 lekë janë 43  subjekte debitorë të 

tjerë nga viti 2014. Nuk janë marë masat e nevojshme ligjore për arkëtimin e debitorëve në 

vite 

Analiza e llogarive kreditore v. 2019 

Gjendja e llogarive kreditore, është si më poshtë vijon: 

Llogaritë 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” për vlerën 3,199,053 lekë e analizuar 

për 11 subjektë (Më hollësisht të dhënat sipas Pasqyrës Nr. 14 bashkëngjitur) dhe llogaria 

467 “Kreditorë të ndryshëm” për vlerën 145,601,334 lekë, e analizuar për 32  subjekte. Më 

hollësisht të dhënat sipas aneksit nr.3/20 në fund të Projektraportit të Auditimit.) 

Testimi i llogarive kreditor 2019. 

Për saktësinë e plotësisë së llogarive kreditore, u testuan pagesat nga banka në tremujorin e 

parë të vitit 2020, për të verifikuar nëse janë kontabilizuar si detyrime të gjitha detyrimet 

(faturat) e prera në peridhën deri më datën 31.12.2019 por të paguara në vitin 2019. 

Konkretisht nga verifikimi rezultoi si vijon: 

-Me urdhër shpenzimi nr. 33 datë 13.02.2020 është paguar subjekti AA&P në shumën 

486,000 lekë për punime të kryëra, Bashkëngjitur është fatura tatimore nr. 5, datë 13.05.2019 

për vlerën 486,000 lekë referuar situacionit të shpenzimeve. 

Situacioni datë 13.05.2019 për vlerën 486,000 lekë mbi: “spostim i linjës elektrike nga rreth 

rotullimi “Vajza Myzeqare” deri në fshatin Marinëz”. Prokurim me vlera të vogla. 

Akti i marjes në dorëzim të objektit datë 13.05.2019. Detyrimi është pasqyruar në llogaritë 

kreditore. 

-Me urdhër shpenzimi nr. 34 datë 13.02.2020 është paguar subjekti E.Ll.në shumën 434,160 

lekë për punime të kryëra, riparim shkollash Bashkëngjitur është fatura tatimore nr. 36, datë 

11.09.2019 për vlerën 434,160 lekë referuar situacionit të shpenzimeve. Prokurim me vlera të 

vogla. Akti i marjes në dorëzim të objektit datë 13.05.2019. Detyrimi është pasqyruar në 

llogaritë kreditore. 

-Me urdhër shpenzimi nr. 45 datë 13.02.2020 është paguar subjekti A.C.në shumën 100,062 

lekë për blerje ushqimesh, Bashkëngjitur është fatura tatimore nr. 22 datë 17.09.2019 dhe nr. 

23 datë 30.9.2019 dhe fletë hyrja nr. 70 datë 13.02.2019. Detyrimi është pasqyruar në 

llogaritë kreditore. 

-Me urdhër shpenzimi nr. 71 datë 27.02.2020 është paguar subjekti Sh. në shumën 4,655,000 

lekë  nga të cila 5% garanci ose 245,000 lekë. Bashkëngjitur është fatura tatimorë nr. 56 datë 

20.02.2018 për 8,447,306 lekë e cila është e pa paguar për diferencën 7,047,306 lekë për riK. 

i rrugëve Gegallarët + Kumarakët fshati Kurjan. Situacioni i punimeve datë 20.12.2018. Akti 

i kolaudimit datë 26.11.2018. Detyrimi është pasqyruar në llogaritë kreditore. 

-Me urdhër shpenzimi nr. 72 datë 27.02.2020 është paguar subjekti Sh. 07 në shumën 

5,000,000 minus 5% garanci = 4,750,000 lekë për punime të kryëra, Asfaltim i rrugëve të 

qytetit Roskovec. Bashkëngjitur është fatura tatimore nr. 100, datë 31.07.2018  për vlerën 

17,797,463 lekë referuar situacionit të shpenzimeve. 

Akti i kolaudimit datë 15.10.2018. Detyrimi është pasqyruar në llogaritë kreditore. 

-Me urdhër shpenzimi nr. 74 datë 27.02.2020 është paguar subjekti Z. K. në shumën 

5,000,000 lekë minus 5% garanci = 4,750,000 lekë për riK. i rrugës Xhakollarët fshati Strum, 

Bashkëngjitur është fatura tatimore nr. 47, datë 31.01.2019 për vlerën 8,828,280 lekë referuar 

situacionit përfundimtar të punimeve. Akti i kolaudimit datë 11.02.2019. Detyrimi është 

pasqyruar në llogaritë kreditore. 

-Me urdhër shpenzimi nr. 86 datë 10.03.2020 është paguar subjekti Z. K. në shumën 

10,427,526 lekë minus 5% garanci = 9,906,150 lekë për riK. i shkollës 9 vjecare Velmisht, 
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Bashkëngjitur është fatura tatimore nr. 8, datë 30.06.2019 për vlerën 5,221,740 lekë, nr. 17 

datë 30.08.2019 për vlerën 8,059,362 lekë, nr. 21 datë 31.10.2019 për vlerën 7,146,424 

lekë.Është situacioni nr. 3, punimet në vazhdim. Detyrimi është pasqyruar në llogaritë 

kreditore. 

-Me urdhër shpenzimi nr. 87 datë 10.03.2020 është paguar subjekti B.II në shumën 

10,427,520 lekë minus 5% garanci = 9,906,144 lekë për riK. i shkollës 9 vjecare Velmisht, 

Bashkëngjitur është fatura tatimore nr. 39, datë 30.09.2019 për vlerën 7,146,418 lekë, nr. 38 

datë 30.08.2019 për vlerën 8,059,362 lekë. Është situacioni nr. 3, punimet në vazhdim. 

Detyrimi është pasqyruar në llogaritë kreditore. 

-Testimi i llogarisë 600 “Pagat dhe shpërblime” 

Për vitin 2017. 

Numuri i punonjësve është miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë Nr. 80 datë 

21.12.2016.  Miratuar në total numuri  285  punonjës gjithësej. Niveli i pagave është miratuar 

me vendimin 12 datë 10.01.2017. Struktura organizative, është miratuar me Vendim të  

Kryetarit të Bashkisë nr. 12 datë 10.01.2017. 

Në fakt janë paguar 258 punonjës (referuar muajit Dhjetor 2017). 

Gjatë viti 2017 (për 12 muaj), shpenzimet totale (bruto) për pagat, llogaria 600, rezultojnë                 

121,597,573  lekë. 

Në fund të vitit ushtrimor, janë pa paguar pagat e muajit dhjetor 2017 ku referuar 

përmbledhjes së pagave është për shumën 10,296,074 lekë page bruto dhe 8,831,771 page 

neto, e cila është pasqyruar në llogarinë 4342 të aktivit të bilancit si detyrim për tu paguar. 

Sipas të dhënave të pasqyrave financiare, llogaria e pasivit të bilancit, Llog. 42 “Personeli 

dhe llogari të lidhura me to”, është për vlerën 10,150,522 lekë. 

Nga të dhënat kontabël, konstatohet se 

Ne llog. 42 per shumen 10,150,522 leke, jane pasqyruar pervec detyrimeve per pagat e 

punonjesve prej 8,831,771 leke edhe detyrimet e muajit dhjetor 2017 per: 252,450 leke per 

detyrimin per shperblim keshilltaret, 287,881 leke per udhetim e dieta, 752,950 leke per 

paaftesine e papaguar per muajin dhjetor per munges fondi nga ministria dhe shuma prej 

25,500 shperblim per punonjesin e angazhuar per projektin kunder dhunes se grave. 

 

Listë pagesat, janë të firmosura nga Pergjegjes /Finance, B., Sp/Finance: E.T., D.C.dhe F.M., 

Nga Drejtori i Finances S.C.dhe Kryetare e Bashkisë. Listëprezencat, janë të firmosura nga 

Pergjegjes/Burime Njerzore O.B.dhe Kryetar M.B.. 

Për vitin 2018. 

Numuri i punonjësve është miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë Nr. 76 datë 

22.12.2017 Miratuar në  total numuri  304  punonjës gjithësej. Niveli i pagave është miratuar 

me vendimin 15 datë 12.01.2018. Struktura organizative, është miratuar me Vendim të 

Kryetarit të Bashkisë nr. 15 datë 12.01.2018. Në fakt janë paguar 284 punonjës (referuar 

muajit Dhjetor 2018). 

Gjatë viti 2018 (për 12 muaj), shpenzimet totale (bruto) për pagat, llogaria 600, rezultojnë 

148,024,076 lekë. 

Në fund të vitit ushtrimor, janë pa paguar pagat e muajit dhjetor 2018 ku referuar për 

mbledhjes së pagave është për shumën 12,405,504 lekë page bruto dhe 10,578,512 lekë page 

neto, e cila është pasqyruar në llogarinë 4342 të aktivit të bilancit si detyrim për tu paguar. 

 

Sipas të dhënave të pasqyrave financiare, llogaria e pasivit të bilancit, Llog. 42 “Personeli 

dhe llogari të lidhura me to”, është për vlerën 10,934,250 lekë. 

Nga të dhënat kontabël, konstatohet se 
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Ne llog. 42 per shumen 10,934,250 leke, jane pasqyruar pervec detyrimeve per pagat e 

punonjesve prej 10,578,512  leke edhe detyrimet e muajit dhjetor 2018 per: 275,370 leke per 

detyrimin per shperblim keshilltaret dhe 80,370 leke per udhetim e dieta. 

Listë pagesat, janë të firmosura nga Pergjegjes /Finance B., Sp/Finance: E.T., R.C.dhe F.M., 

Nga Drejtori I Finances S.C.dhe nepunesi i deleguar zv/Kryetar I.H.. Listëprezencat, janë të 

firmosura nga Pergjegjes/Burime Njerzore O.B.dhe nepunesi i deleguar zv/Kryetar I.H.. 

Për vitin 2019. 

Numuri i punonjësve është miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë Nr. 104 datë 

19.12.2018. Miratuar në total numuri  175 punonjës gjithësej. Niveli i pagave është miratuar 

me vendimin 473 datë 26.12.2018. Struktura organizative, është miratuar me Vendim të 

Kryetarit të Bashkisë nr. 473 datë 26.12.2018. Në fakt janë paguar 163  punonjës (referuar 

muajit Dhjetor 2019). 

Gjatë viti 2019 (për 12 muaj), shpenzimet totale (bruto) për pagat, llogaria 600, rezultojnë 

94,430,169 lekë. 

Në fund të vitit ushtrimor, janë pa paguar pagat e muajit dhjetor 2019 ku referuar 

përmbledhjes së pagave është për shumën 7,970,690 lekë page bruto dhe 6,655,879 lekë neto, 

e cila është pasqyruar në llogarinë 4342 të aktivit të bilancit si detyrim për tu paguar. 

 

Sipas të dhënave të pasqyrave financiare, llogaria e pasivit të bilancit, Llog. 42 “Personeli 

dhe llogari të lidhura me to”, është për vlerën  7,038,334 lekë. 

Nga të dhënat kontabël, konstatohet se 

Ne llog. 42 per shumen 7,038,334 leke, jane pasqyruar pervec detyrimeve per pagat e 

punonjesve prej 6,655,879 leke edhe detyrimet e muajit dhjetor 2019 per: 275,370 leke per 

detyrimin per shperblim keshilltaret , 38880 leke per udhetim e dieta ,66,000 leke shperblim 

bruto per trajnere per shkollen verore. 

Listë pagesat, janë të firmosura nga Përgjegjesi/Finance B., nga Drejtori i Finances S.C.dhe 

nepunesi i deleguar zv/Kryetar M.G.. 

Listëprezencat, janë të firmosura nga Pergjegjes/Burime Njerzore O.B., nepunesi i deleguar 

zv/Kryetar I.H. dhe nepunesi i deleguar zv/Kryetar M.G.. 

 

Kriteri: Kërkesat ligjore të UMF dhe Ekonomisë nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së 

Përgjithshme”  Kap. II, pikat 5, 8, Kap. III, pikat 28, 30. 

Impakti: Në përpilimin e opinionit mbi pasqyrat financiare, në performancën e Institucionit 

Bashkia Roskovec dhe treguesit ekonomikë dhe financiarë. 

Shkaku: Mos zbatimi i kërkesave ligjore. 

Rëndësia: E lartë 

Për këtë rekomandojmë: Bashkia Roskovec, të marrë masat për inventarizimin e aktiveve të 

veta për të gjitha llogaritë kontabël dhe për diferencat eventuale të konstatuara nga 

inventarizimi, të nxirren përgjegjësitë përkatëse dhe të procedohet sipas ligjit për sistemimin 

e llogarive kontabël brenda vitit ushtrimor. 

 

4. Titulli i gjetjes: Nga analiza e llogarisë 231 “Shpenzime në proces për ritjen e Aktiveve të 

Qëndrueshme të trupëzuara”  për vitin 2019, konstatohet se nuk është sistemuar llogaria 

përsa në disa objektet investimet janë përfundimtare dhe llogaria nuk është sistemuar për 

vlerën 308,086 mijë lekë. 
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Situata: Nga analiza e llogarisë 231 “Shpenzime në proces për ritjen e Aktiveve të 

Qëndrueshme të trupëzuara”  për vitin 2019, konstatohet: 

Gjendja e kësaj llogarie më datë 31.12.2019, është për vlerën kontabël 724,828,646 lekë e 

analizuar për 77 objekte të investuara. Nga këto për 30 objekte në shumën 308,085,748 lekë, 

janë investime në proces të kryera në vitete 2017 dhe 2018 për të cilat në vitin ushtrimor 2019, 

nuk janë kryer investime. 

Në këtë rast, vlera 308,085,748 lekë, përfaqëson vlerën e investimve për objekte të 

përfunduara, vlerë për të cilën llogaria 231 duhet të sistemohet duke e kredituar në debi të 

llogarive të aktiveve të investuara, mos veprime në këundërshtim me kërkesat e UMF nr. 8, 

datë 9.03.2018 “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. (Më hollësisht të dhënat sipas aneksit nr.3/21 në 

fund të Projektraportit të Auditimit.) 

Kriteri: Kërkesat ligjore UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “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. 

Impakti: Në përpilimin e opinionit mbi pasqyrat financiare, në performancën e Institucionit 

Bashkia Roskovec dhe treguesit ekonomikë dhe financiarë. 

Shkaku: Mos zbatimi i kërkesave ligjore. 

Rëndësia: E lartë 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Financës, në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimeve, të rakordojnë midis tyre 

për të saktësuar objektet për të cilat ka përfunduar investimi sipas kontratës të lidhura me 

sipërmarësit dhe mbi bazën e këtij akti rakordimi, të kryejë veprimet e nevojshmë kontabël 

për sistemimin e llogarisë 231 “Shpenzime në proces për ritjen e Aktiveve të Qëndrueshme të 

trupëzuara” duke e kredituar në debi të llogarive aktive të investuara. 

 

 

 

D. Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme. 

Nga verifikimi rezulton se KLSH ka dërguar në Bashkinë Roskovec rekomandimet  e 

auditimit  me shkresën e saj nr.257/25,  datë 03.11.2017, protokolluar në  Bashkinë Roskovec  

me shkresën nr.3816 datë 06.11.2017. Nga Bashkia Roskovec për zbatim e rekomandimeve 

të KLSH ështe kthyer përgjigje me shkresën e saj nr.3816/1, datë 15.12.2017, protokolluar në 

KLSH me shkresën nr. 257/27 datë 26.12.2017. 

Rekomandimet e dërguara nga KLSH, të cilat janë zbatuar në msën 100%, paraqiten si më 

poshtë 

a.  Për përmirësimin e gjendjes është  rekomanduar 1 masa organizative, e cila është  

pranuar  dhe zbatuar. 

 

b.  Për shpërblim dëmi  është  rekomanduar 1 masë me vlerë 621,197 lekë e cila është  

zbatuar   (arkëtuar më dt.26.10.2018 vlera 621,197 lekë). 

c.  Për shpenzime në kundërshtim me principet e 3 E-të është rekomanduar që të analizohet në 

një masë në vlerën 28,606,050 lekë  

1. Me shkresën nr. 546, datë 05.02.2018  për përfundimet e auditimit të brendshëm Bashkia 

Roskovec, ka informuar qytetarin z. N.D., banor i fshatit Marinëz,Bashkai Roskovec.  

2. Me shkresën nr. 2888, datë 13.07.2018  për përfundimet e auditimit të brendshëm Bashkia 

Roskovec, ka informuar KLSH. 
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VI. Për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë marrjen e masave të mëposhtme: 

 

 

B. MASA ORGANIZATIVE 

1. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e ushtruar në Bashkinë Roskovec u konstatua se për 

vitet 2017, 2018 dhe 2019, është kryer inventari fizik i disa aktiveve të qëndrueshme të 

patrupëzuara, të trupëzuara dhe qarkulluese, por u konstatua se procedurat për miratimin e 

inventarëve të propozuara për dalje jashtë përdorimit, asgjësimin e tyre si dhe sistemimin e 

llogarive kontabël sipas rezultateve të inventarëve, janë bërë në vitin ushtrimor pasardhës. 

Në këto kushte, llogaritë financiare të aktiveve, nuk paraqesin me vërtetësi gjendjen fizike të 

vitit ushtrimor. Konkretisht: 

-Për vitin ushtrimor 2017, janë kryer veprime për sistemimin e llogarive kontabël sipas 

rezultateve të inventarizimit të vitit 2016 ku për nxjerrjet jashtë përdorimit, janë pakësuar 

llogaria 218 “Inventar ekonomik” për shumën 4,290,890 lekë dhe llogaria 32 “Inventar i 

imët” për vlerën 1,568,059 lekë. 

-Për vitin ushtrimor 2018, janë kryer veprime për sistemimin e llogarive kontabël sipas 

rezultateve të inventarizimit të vitit 2017 ku për nxjerrjet jashtë përdorimit, janë pakësuar 

llogaria 218 “Inventar ekonomik” për shumën 4,526,931 lekë dhe llogaria 32 “Inventar i 

imët” për vlerën 1,177,793 lekë. 

-Për vitin ushtrimor 2019, janë kryer veprime për sistemimin e llogarive kontabël sipas 

rezultateve të inventarizimit të vitit 2018 ku për nxjerrjet jashtë përdorimit, janë pakësuar 

llogaria 218 “Inventar ekonomik” për shumën 2,255,108 lekë dhe llogaria 32 “Inventar i 

imët” për vlerën 1,622,824 lekë, ndërkohë që nga inventarizimi i kryer në vitin 2019, janë 

propozuar për tu nxjerrë jashtë përdorimit inventarë në vlerën 2,487,404 lekë, të cilat janë 

miratuar në vitin pasardhës. 

Kjo praktikë e mos mbylljes në kohë të procedurave të inventarizimit dhe sistemimit të 

llogarive kontabël, është shkelje e parimit të përkatësisë, plotësisë dhe kërkesave të UMF nr. 

8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme” Kap. II, pikat 5, 8, Kap. III, pikat 

28, 30 (Më hollësisht trajtuar në pikën C, faqe 38-59 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Roskovec, si dhe komisionet e inventarizimit 

përkatës të marrin masa për mbylljen e procedurave të inventarizimit vjetor brenda vitit 

ushtrimor, me qëllim që rezultatet e inventarizimit të pasqyrohen drejtë dhe në kohë në 

llogaritë e pasqyrave financiare që lidhen me procesin e inventarit. Për diferencat eventuale të 

konstatuara nga inventarizimi, të nxirren përgjegjësitë përkatëse dhe të procedohet sipas 

kuadrit rregullator në fuqi për sistemimin e llogarive kontabël, duke nxjerë në kohë aktet e 

nevojshme administraive. 

Në vijimësi 

2. Gjetje nga auditimi: Në fund të vitit 2019, gjendja e llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në 

ruajtje” është në vlerën kontabël 57,935,499 lekë. Nga të dhënat analitike të kësaj llogarie për 

vitet 2017, 2018 dhe 2019, konstatohet se në këtë llogari, gjenden të ngurtësuara fonde para 

vitit 2017 për të cilat prej disa vitesh është përmbushur afati i garancisë dhe nuk është bërë 

likuidimi i tyre, për 25 raste në shumën 15,703,367 lekë. Në këto raste, është përmbushur 

afati i garancisë së punimeve prej 1 viti nga dorëzimi i objekteve të investuara. Nga njësia 

vendore nuk janë marrë masa për zbatimin e detyrimeve kontraktuale, duke mos u njoftuar 

subjektet për paraqitjen e dokumentacionit të duhur për likuidimin e vlerës së mësipërme. 

Mos likuidimi i fondeve brenda afatit sipas kushteve të kontratës nga Drejtoria Ekonomike 

është në kundërshtim me kërkesat e pikës 10, Kap. II të UKM nr. 3, datë 15.02.2011 “Për 
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mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën C, faqe 38-59 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Roskovec të analizojë cilat janë shkaqet e mos 

likuidimit të vlerës 15,703,367 lekë, e cila përfaqëson vlerën e garancisë së punimeve për 25 

objekte të përfunduara dhe të marra në dorëzim. Nga Titullari dhe Drejtorit ekonomik të 

merren masa për likuidimin e vlerës së mësipërme, por duke analizuar më parë gjendjen nëse 

është përmbyllur garancia e defekteve të punimeve  dhe nëse janë bërë korrigjimet e 

punimeve për çdo kontratë së cilës nuk i është likuiduar kjo garanci. Nëse ka defekte dhe mos 

realizime të punimeve, atëherë kjo vlerë nuk duhet të likuidohet. 

Brenda datës 30.09.2020 

3. Gjetje nga auditimi: Nga analiza e detyrimeve kreditore për vitet 2017, 2018 dhe 2019, u 

konstatua se: 

-Në fund të periudhave ushtrimore, kanë rezultuar detyrime të pa paguara ndaj të tretëve, 

ndërkohë që nuk janë përdorur të gjitha burimet financiare të vitit. Për vitet 2018 dhe 2019, 

shumat e detyrimeve të pa paguara, janë më të mëdha se burimet financiare të pa përdoruara 

që tregon se janë kryer shpenzime pa pasur fondet e nevojshme. Më konkretisht sipas viteve, 

u konstatua: 

-Për vitin 2017, shuma e detyrimeve të pa paguara llogaria  401-408 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to” dhe llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” janë 148,308 mijë lekë kurse fonde 

të trashëguara për vitin pasardhës, llogaria 520 “Disponilitete në thesar” janë 194,830 mijë 

lekë, ndërkohë që nuk janë pasqyruar detyrime kreditore në një rast për shumën 5,332 mijë 

lekë, vlera e situacionit të punimeve subjekti “B 93” SHPK. 

-Për vitin 2018, shuma e detyrimeve të pa paguara llogaria  401-408 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to” dhe llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm”, janë 83,686 mijë lekë kurse fonde 

të trashëguara për vitin pasardhës, llogaria 520 “Disponilitete në thesar” janë 57,239 mijë 

lekë. 

-Për vitin 2019, shuma e detyrimeve të pa paguara llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to” dhe llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm”, janë 148,800 mijë lekë, kurse 

fonde të trashëguara për vitin pasardhës, llogaria 520 “Disponilitete në thesar” janë 73,517 

mijë lekë. 

Një praktikë e tillë në menaxhimin e fondeve, është në kundërshtim me kërkesat e UMF Nr. 

2, datë 6.2.2012 “Për procedurat standard të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar, pika 101 dhe 

UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, Kreut III, pika 28 dhe 

30 (Më hollësisht trajtuar në pikën C, faqe 38-59 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës të marrë masat për organizimin e mbajtjen e 

kontabilitetit sipas kërkesave ligjore duke kontabilizuar të drejtat dhe detyrimet ndaj të 

tretëve në momentin e konstatimit. Të merren masa për shlyerjen në kohë të detyrimeve 

kreditore, në zbatim të kërkesave ligjore, në mënyrë që këto detyrime të mos mbarten nga 

njëri vit në tjetrin, duke krijuar vështirësi financiare për njësinë vendore. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

4. Gjetje nga auditimi: Bashkia Roskovec, për vitet 2018 dhe 2019, ka transferuar aktive të 

qëndrueshme për njësitë vartëse të saj për vlerën kontabël gjithsej 125,905,277 lekë, nga të 

cilat në vitin 2018 në shumën 56,469,346 lekë. Sipas llogarive dhe njësive vartëse si vijon: 

Për U.K. në shumën 56,539,346 lekë. 

-Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” për 56,469,346 lekë (transferuar në vitin 2018). 

-Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri paisje, vegla pune” 70,000 lekë. 
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Për Ndërmarjen e Pastrim, Gjelberim dhe Mirëmbajtje Varreza në shumën 41,313,675 

lekë. 

-Llogaria 210 “Toka, troje, terene” për shumën 7,111,260 lekë.  

-Llogaria 211 “Pyje kullota plantacione” për shumën 1,562,400 lekë. 

-Llogaria 212 “Ndërtime K.e”për shumën 6,694,746 lekë. 

-Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” për shumën 889,974 lekë. 

-Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri paisje, vegla pune”6,711,720 lekë 

-Llogaria 215 “Mjete transporti” për shumën 16,289,592 lekë. 

-Llogaria 218 “Inventar ekonomik” për shumën 2,053,983 lekë. 

Për Ndërmarjen e Shërbimeve dhe Mirëmbajtjes në shumën 28,052,256 lekë. 

-Llogaria 212 “Ndërtime K.e” për shumën 478,788 lekë. 

-Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” për shumën 9,658,536 lekë. 

-Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri paisje, vegla pune” për shumën 3,484,320 lekë. 

-Llogaria 215 “Mjete transporti” për shumën 13,831,992 lekë. 

-Llogaria 218 “Inventar ekonomik” për shumën 598,620 lekë. 

U konstatua se procedurat e transferimit të Aktiveve nuk janë të plota, pasi në vendimet e 

Këshillit të Bashkisë nuk është përcaktuar vlera në lekë për çdo rast të transferimit të aseteve, 

në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore” neni 54. 

Nga Bashkia Roskovec dhe Njësitë vartëse, nuk janë mbajtur akte rakordimi mbi dorëzimin e 

objekteve që transferohen, të shoqëruara me kopje të projekteve përkatëse të dorëzuara si; 

planimetritë, gen-planet projektet etj., veprime dhe mosveprime në kundërshtim me UMF nr. 

30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik” i ndryshuar, 

pikat 26, 30, 35/b, 36 dhe 57 (Më hollësisht trajtuar në pikën C, faqe 38-59 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

4.1 Rekomandim: Drejtoria e Financës në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimeve, të 

marrin masat e nevojshme për  përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm teknik dhe 

financiar për të gjitha asetet që janë transferuar nga Bashkia Roskovec në Njësitë Vartëse. Të 

përcaktohen vlerat përkatëse kontabël për asetet e transferuara, si dhe të hartohen 

procesverbalet e dorëzimit dhe marrjes në dorëzim për këto asete. Njësitë vartëse të 

konfirmojnë në Bashkinë Roskovec, hyrjen në M.azinë të këtyre aseteve, nëpërmjet shkresës 

përkatëse, bashkangjitur së cilës të jetë edhe një kopje e fletëhyrjes së aktivit në M.azinë. 

Brenda datës 31.07.2020 

5. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Roskovec nuk janë marë masat e nevojshme për mirë 

administrimin e të gjitha aktiveve afatgjatë materiale dhe jo materiale. Konkretisht për 

llogaritë e aktiveve me vlerat neto sipas të dhënave të Pasqyrave Financiare të vitit 2019: 

Llogaria 202 “Studime dhe kërkime” për 17,697,700 lekë. 

Llogaria 210 “Toka, troje, terene” për 112,776,000 lekë.  

Llogaria 211 “Pyje kullota plantacione”për 192,000 lekë. 

Llogaria 212 “Ndërtime K.e” për 448,292,237 lekë. 

Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” për 891,338,474 lekë. 

Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri paisje, vegla pune” për 5,573,645 lekë. 

-Nuk është kryer inventarizimi fizik në vitet 2017, 2018 dhe 2019 si për aktivet të cilat sipas 

miratimeve me VKM kanë kaluar në pronësi të Bashkisë Roskovec, ashtu edhe për ato të 

investuara nga Bashkia. 

-Nuk është përgatitur regjistri i pronave. 

-Nuk është bërë regjstrimi i të gjithë aktiveve në ZRPP (sot ASHK) në pronësi të Bashkisë. 

Nga auditmi u konstatua se nga 78 objekte në total, nga të cilat të kontabilizuara në debi të 

llogarisë 210 “Toka troje dhe terrene” për 16 objekte dhe të llogarisë 212 “Ndërtime e K.e” 
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për 62 objekte, janë rregjistruar në pronësi të saj 31 objekte kurse për diferencën 47 objekte, 

nuk është proceduar për regjistrimin e tyre në pronësi të Bashkisë Roskovec. 

Përsa më sipër, mosveprimet janë në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 139/2015 “Për 

Vetëqeverisjen Vendore” I ndryshuar, Kap. III, neni 9, pika 12 dhe Kap. VII, neni 23, pika 14 

dhe UMF nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i 

ndryshuar pikat 26, 27 dhe 30 (Më hollësisht trajtuar në pikën C, faqe 38-59 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

5.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Roskovec, të marrë masat që me specialistë të fushës, 

të inventarizojë dhe saktësojë pronat sipas të dhënave të kontabilitetit, të hartohet regjistri 

kontabël i këtyre pronave me të gjitha të dhënat e nevojshme (vendndodhje, sipërfaqja etj.). 

Në vijim të këtyre veprimeve të merren masa për regjistrimin e këtyre aseteve në Agjencinë 

Shtetërore të Kadastrës (ASHK).  

Brenda datës 31.12.2020 

6. Gjetje nga auditimi: Nga analiza e llogarisë 231 “Shpenzime në proces për rritjen e 

Aktiveve të Qëndrueshme të trupëzuara”  për vitin 2019, konstatohet: 

Gjendja e kësaj llogarie më datë 31.12.2019, është për vlerën kontabël 724,828,646 lekë e 

analizuar për 77 objekte të investuara. Nga këto, për 30 objekte në shumën 308,085,748 lekë, 

janë investime në proces të kryera në vitet 2017 dhe 2018 për të cilat në vitin ushtrimor 2019, 

nuk janë kryer sistemime.  

Në këtë rast, vlera 308,085,748 lekë, përfaqëson vlerën e investimeve për objekte të 

përfunduara, vlerë për të cilën llogaria 231 duhet të sistemohet duke e kredituar në debi të 

llogarive të aktiveve të investuara, mos veprime në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 8, 

datë 9.03.2018 “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 (Më hollësisht trajtuar në pikën C, 

faqe 38-59 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

6.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës, në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimeve, të 

rakordojnë midis tyre për të saktësuar objektet për të cilat ka përfunduar investimi sipas 

kontratës të lidhura me sipërmarrësit dhe mbi bazën e këtij akti rakordimi, të kryejë veprimet 

e nevojshme kontabël për sistemimin e llogarisë 231 “Shpenzime në proces për rritjen e 

Aktiveve të Qëndrueshme të trupëzuara” duke e kredituar në debi të llogarive aktive të 

investuara. 

Brenda datës 31.12.2020 

7.Gjetje nga auditimi: Bashkia Roskovec në datën 31.12.2019 ka detyrime të prapambetura 

për faturat e pa likuiduara në vlerën 145,601 mijë lekë (rakorduar vlera me degën e thesarit 

Fier). Vlera 145,601 mijë lekë përbëhet nga detyrime për investime në vlerën 144,941 mijë 

lekë, detyrime për shërbime në vlerën 197 mijë lekë, detyrime për vendimet gjyqësore të cilat 

kanë marrë formën e prerë për vlerën 462 mijë lekë.  

Shkaku i detyrimeve të prapambetura është mos realizimi i të ardhurave, pasi nga vlera prej 

145,601 mijë lekë pjesa që i përket FZHR ka vlerën 390 mijë lekë, ndërsa pjesa që i takon të 

ardhurave ka vlerën 145,211mijë lekë. 

Nga auditimi konstatohet se nuk janë marrë të gjitha masat e duhura për likuidimin e 

detyrimeve të prapambetura nga njëri vit në tjetrin. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në  

RSH”, i ndryshuar, neni 40 “E drejta për të kryer shpenzime”; UMF nr. 5, datë 27.02.2014 

“Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura” ndryshuar me udhëzimin nr. 5/1 datë 

21.05.2014;Udhëzimin plotësues nr. 2 të MF, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”, 

pikat 82-91 “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”; UMF nr. 22, 
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datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësive të 

vetëqeverisjes vendore” (Më hollësisht trajtuar në pikën B.1, faqe 28-33  të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

7.1.Rekomandim: Nga Kryetari i Bashkisë Roskovec të analizohet situata e detyrimeve të 

prapambetura dhe të nxirren përgjegjësitë për këtë situatë. Të mos marren anagazhime te reja 

buxhetore (shpenzime të reja), pa paguar detyrimet e prapambetura, si dhe në vazhdim të mos 

krijohen detyrimeve të reja të prapambetura. Kjo të realizohet duke mos marrë angazhime 

buxhetore, pa pasur fonde në dispozicion në llogarinë e thesarit. Për detyrimet e 

prapambetura, të hartohet një grafik për likuidimin e tyre, duke zbatuar radhën e pagesave 

sipas kronologjisë së tyre. Të paraqitet në mbledhjen e këshillit bashkiak, një material për 

gjendjen e faturave të pa likuiduara si dhe planin për likuidimin e tyre. 

Në mbledhjen me të afërt të Këshillit Bashkiak 

8.Gjetje nga auditimi: Për periudhën 2017-2019 konstatohen diferenca të dukshme midis 

planifikimit dhe realizimit të taksave dhe tarifave vendore. Referuar dokumentacionit të 

planifikimit të sektorit të taksave (për planifikimin) dhe akteve të rakordimit midis Bashkisë 

Roskovec dhe degës së thesarit Fier (për realizimin), të ardhurat e veta për vitin 2017, nga 

329,095,841 lekë të planifikuara janë realizuar në vlerën 253,600,845 lekë ose në masën 

77%. Për vitin 2018 planifikimi ka qenë 318,177,949 lekë dhe realizimi 189,194,000 lekë, 

ose në masën 59%, ndërsa për vitin 2019 planifikimi ka qenë në vlerën 513,573,405 lekë, 

realizimi 262,421,505 lekë, ose në masën 61%. Diferencat midis planifikimit dhe realizimit të  

taksave dhe tarifave vendore për periudhën 2017-2019, është e pa argumentuar nga sektori 

përkatës, pasi nuk ka shpjegime objektive për ktë,  e cila tregon për një planifikim të pa 

studiuar si duhet. Planifikimi në vitin 2017 është 36% më i ulët se viti  2019, ndërsa 

planifikimi për vitin 2018 është 39% më i ulët se viti 2019 (edhe pse për vitin 2017 dhe 2018 

është me i lartë  numri i bizneseve se viti 2019). Pjesën kryesore në këtë rritje e zë tarifat 

vendore: 

Tarifa e pastrimit e cila është parashikuar në vlerën 13,742 mijë lekë, realizuar 7,888 mijë 

lekë, ndërkohë që për dy vitet e mëparshme 2017 dhe 2018 realizimi faktik ka qenë 

përkatësisht 8,640 mijë lekë dhe 8,893 mijë lekë. Pra, bazuar në realizimet e mëparshme nuk 

ka pasur arsye reale për rritje të planifikimit. 

Gjithashtu është llogaritur tarifë nga dhënia e trojeve me qira për vitin 2018 dhe 2019 në 

vlerën 52,052 mijë lekë, por nga vetë rezultati i arkëtimit që është zero lekë për secilin vit, 

arsyetohet se ky planifikim nuk është i argumentuar. Është planifikuar tatim mbi të ardhurat 

personale në vlerën 21,180 mijë  lekë, por arkëtimi është zero lekë. Janë planifikuar për vitin 

2019 të ardhura nga gjobat, zhdëmtimet në vlerën 61,681 mijë lekë, por nga të dhënat 

rezultojnë se për vitin 2019 nga aplikimi i gjobave nga IMTV dhe Policia Bashkiake janë pa 

likuiduar 206 mijë lekë, pra një vlerë e pa përfillshme në krahasim me vlerën e planifikuar.  

Është planifikuar e ardhur nga shitja e trojeve në vlerën 29,006 mijë lekë, ndërkohë që ka një 

realizim zero leke dhe nuk ka plan për një veprimtari të tillë nga njësia vendore (Më 

hollësisht trajtuar në pikën B.2, faqe 33-38 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

8.1.Rekomandim: Planifikimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore si dhe nga 

burimet e tjera të bëhet i studiuar dhe mbi parashikime realiste. Për këtë të merren në 

konsideratë realizimi i të ardhurat  faktike të vitit të mëparshëm, të ardhurat që do të 

realizohen nga arkëtimi i debitorëve (duke përjashtuar debitorët “e pa shpresë”, me afat debie 

mbi 18 muaj). Për burimet e parashikuara, prej të cilave deri në gjashtëmujorin e parë të vitit 

nuk janë realizuar të ardhura, nga Kryetari i Bashkisë duhet të rishikohet planifikimi për këto 

burime, duke e çuar vlerën e tyre në një vlerë realisht të pritshme e të realizueshme. Po ashtu 

të bëhet korrigjimi edhe të shpenzimet.  
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Në vijimësi 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të dispozitave ligjore për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin e Brendshëm u konstatua se gjendja aktuale e sistemit të 

Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, nisur nga vetëvlerësimi dhe rezultatet e testimeve të 

kryera, tregon se aspektet e kontrollit të brendshëm kuptohen dhe funksionojnë në nivelin 

“mjaftueshëm”, përgjatë gjithë strukturave të njësisë. Akoma mbeten pa u kuptuar dhe 

zbatuar disa koncepte në lidhje me komponentët e MFK si: Mungojnë raportet mbi mangësitë 

në sistemin e kontrollit të brendshëm të njësisë publike, për pasojë nuk ka as një plan 

menaxhimi për veprime korrigjuese, kur shfaqen mangësi në sistemin e kontrollit të 

brendshëm. Nuk ka praktikë apo strategji të menaxhimit të riskut dhe mekanizma të 

vlerësimit të riskut. Nuk ka procedura të përshtatshme për të siguruar IT të ruajtjes së të 

dhënave nga ndërhyrjet e paautorizuara. në sektorë të ndryshëm. Sistemi i raportimit nuk 

ofron aq sa duhet informacion të plotë për monitorimin e progresit në arritjen e objektivave 

në tërësi të institucionit dhe të njësive të varësisë të saj. Mungojnë rregulla të brendshme të 

miratuara si dhe plan-veprimi për monitorimin e Sistemit MFK. E gjithë kjo procedurë është 

në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” 

i ndryshuar, Manualit të MFK, miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 108, datë 

17.11.2016, Rregullore e Brendshme e Organizimit dhe Funksionimit të Bashkisë Roskovec e 

miratuar me Vendim të Kryetares së Bashkisë me shkresën nr. 793 prot., datë 19.02.2019 (Më 

hollësisht trajtuar në pikën A.1, faqe 16-18 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

9.1.Rekomandim: Nga Titullari i Bashkisë Roskovec, të marren masa për njohjen dhe 

menaxhimin nga stafi i ligjit për MFK dhe manualit përkatës të tij, për hartimin dhe 

miratimin e një strategjie 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. Të sigurojë programe kompjuterike të licencuara në shërbim të njësisë. Hartimin 

dhe zhvillimin e programeve të trajnimeve për ngritjen profesionale të stafit. Të sigurojë 

raportime të vazhdueshme nga menaxherë te programeve realizimin e objektivave mbi bazë 

produkti dhe impakti. 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 

10. Gjetje nga auditimi: KLSH ka konstatuar se në njësinë e auditit të brendshëm, dy 

auditues nuk janë të certifikuar dhe nuk kanë eksperiencë pune, si dhe mungon trajnimi i tyre. 

Realizimi i planit të auditimeve për periudhën objekt auditimi është nën nivelin 50% dhe i 

paargumentuar si dhe nuk janë ndërmarrë hapa për ndryshime në funksion të realizimit të 

misionit dhe objektivave të kësaj njësie. Në dosjet e auditimeve të kryera mungojnë: memo e 

planifikimit të hartuara me përllogaritjet e vlerësimit të riskut sipas koeficientit të riskut dhe 

përcaktimin e madhësisë së kampionit sipas F.ve të auditimit, letrat e punës së audituesve, si 

dhe vlerësimet e cilësisë. Ne raportet e auditimit nuk janë përshkruar në mënyrë të plotë e të 

qartë gjetjet e konstatuara dhe nuk janë përcaktuar përgjegjësitë si dhe rekomandimet janë të 

karakterit të përgjithshëm dhe nuk i referohen konkretisht çdo gjetjeje. Auditimet e kryera për 

sektorët me risk të lartë si prokurimet, planifikimi e zhvillimi i territorit, menaxhimi i aseteve, 

sektori i bujqësisë, burimet njerëzore etj janë vetëm të karakterit përshkrues (inventarizues) 

nuk janë të thelluara dhe nuk ka analiza për proceset e kryera në dokumentacionet e 

paraqitura nëse janë në përputhje me kriteret e pranuara. Nuk është kontrolluar dhe 

dokumentuar si funksionon sistemi i kontrollit të brendshëm në F. të ndryshme të 

veprimtarisë së bashkisë dhe në njësitë e vartësisë. Nuk ka program angazhimi për ndjekjen e 

rekomandimeve të lëna nga auditi i brendshëm. E gjithë kjo procedurë e ndjekur është në 

kundërshtim me Ligjin nr. 114/2015, datë 22.10.2015 ”Për auditimin e brendshëm në sektorin 
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publik”neni 11, 20, me  MAB të miratuar me urdhrin nr. 100, datë 25.10.2016 pika 2.6 

“nënpika (c) dhe pika 3.5 “kapitulli III fq34, kapitulli IV pikat 4.1.7 - 4.1.12 kapitulli IV pika 

4.1.1; kapitulli VI pika 6.1 “Niveli i dokumentimit”; Kapitulli VII pika 7.1.1 dhe Dokumentet 

Standarte (Më hollësisht trajtuar në pikën A.2, faqe 18-28 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

10.1. Rekomandim: Nga Bashkia Roskovec, të merren masa për certifikmin  dhe trajnimin e  

dy audituesve të rinj, për rritjen e aftësisë profesionale të tyre. Të sigurohet realizimi i planit 

vjetor të auditimeve dhe kur është e nevojshme të kryhen ndryshime të argumentuara për 

realizimin e funksionit të NJAB. Nga NJAB  të realizohen të gjitha proceset në të gjitha fazat 

e auditimit në përputhje me MAB. Në raportet e auditimit të kryhen teste substanciale dhe 

analitike, në mënyrë që në F.t me risk të lartë auditimet të jenë të thelluara, duke evidentuar 

mangësitë e sistemeve të kontrollit nëpërmjet formulimit të qartë të gjetjeve, përcaktimit të 

përgjegjësive si dhe formulimit konkret të rekomandimeve. Njësia e auditit të brendshëm të 

kryeje vlerësimin e brendshëm të cilësisë  nëpërmjet procesit të vetëvlerësimit periodik. Të 

planifikohet dhe realizohet program angazhimi për ndjekjen e shkallës së zbatimit të 

rekomandimeve të lëna nga auditimet e brendshme. Veprimtaria e auditimit të brendshëm të 

funksionojë si veprimtari që mbështet menaxhimin e kësaj njësie vendore për arritjen 

objektivave, duke ofruar siguri objektive dhe këshillim për të shtuar vlerën, duke nxitur 

ndryshime që përmirësojnë veprimtarinë e menaxhimit dhe rritjen e përgjegjshmërisë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

11. Gjetje nga auditimi: Për periudhën 2017-2019 kanë ndërprerë marrëdhëniet e punës 33 

punonjës në nivel specialisti e lart, të cilët përpara largimit nga puna nuk kanë bërë dorëzimin 

e detyrës me procesverbal (dorëzimin e dosjeve shkresore, elektronike, pra të gjithë punës së 

krijuar prej tyre gjatë qëndrimit në institucion). Nga njësia vendore nuk janë hartuar rregulla 

të shkruara për veprimet që duhet të kryhen nga punonjësi gjatë marrjes dhe dorëzimin e 

detyrës, si dhe veprimet që kryejnë strukturat e tjera të institucionit në këtë proces (Njësia e 

burimeve njerëzore, Financa etj.). Këto veprime nuk garantojnë ruajtjen e aktiveve, bazën e të 

dhënave, transmetimin e të dhënave të krijuara nga një punonjës te tjetri, duke krijuar  

vështirësi për punonjësit e rinj. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me UMF nr. 30, 

datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, pika 13,  VKM nr. 

124, datë 17.2.2016 “Për pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil, pikat 27 deri 30, Ligjin 

nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi  Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, nenin 25 

“Detyrimi i dhënies llogari dhe i kthimit” (Më hollësisht trajtuar në pikën A.1, faqe 16-18 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

11.1. Rekomandimi: Nga Kryetari i Bashkisë Roskovec  të hartohen rregulla të shkruara për 

veprimet që kryhen nga punonjësi dhe strukturat përkatëse të kësaj njësie gjatë marrjen dhe 

dorëzimin e detyrës. Drejtoria Juridike dhe Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Financës, të 

marrin të gjitha masat e nevojshme që përpara largimit nga puna, punonjësi të bëjë dorëzimin 

e plotë të dokumentacionit fizik dhe elektronik që ka për shkak të detyrës, si dhe të inventarit 

fizik në ngarkim, sipas kartelës përkatëse për këtë qëllim. 

Brenda datës 31.08.2020 

 

 

C. MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE NË ADMINISTRIMIN E 

FONDEVE PUBLIKE DHE PËRDORIMIN E KËTYRE FONDEVE ME 

EKONOMICITET, EFIÇENCË DHE EFEKTIVITET 

1. Gjetje nga auditimi: Për periudhën 2017-2019, Bashkia Roskovec ka kryer pagesa për 

zbatimin e nëntë vendimeve gjyqësore me objekt dëmshpërblim për largime nga puna të 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport  Përfundimtar për “Mbi Auditimin Financiar” të ushtruar në 

Bashkinë Roskovec. 
 

67 
 

punonjësve, duke shpenzuar vlerën 5,408,756 lekë e cila konsiderohet efekt financiar negativ 

në buxhetin e njësisë vendore (për vitin 2017 është likuiduar vlera 659,384 lekë, për vitin 

2018 vlera 3,312,492 lekë, për vitin 2019 vlera 1,436,880 lekë). Largimet nga puna i përkasin 

periudhës 2009-2015. Nuk ka vendime gjyqësore që lidhen me largime nga puna për 

periudhën 2017-2019. Gjithashtu për vendimet gjyqësore me objekte të tjera të ndryshme, 

Bashkia Roskovec për periudhën 2017-2019 ka likuiduar vlerën 55,820,616 lekë (për vitin 

2017 vlera 1,200,000 lekë, për vitin 2018 vlera 26,892,400 lekë dhe për vitin 2019 vlera 

27,728,216 lekë. Në vlerën e mësipërme peshën specifike më të madhe e zë zbatimi i 

vendimit të gjykatës me objekt “Shfuqizim vendimi, rimbursim, pagim detyrimesh”, që i 

përket subjektit B.P.A., në vlerën 52,500,000, me çështje gjyqësore të hapur në vitin 2015. 

Si përfundim, efekti financiar negativ në buxhetin e njësisë vendore, si rezultat i zbatimit të 

vendimeve gjyqësore, pavarësisht natyrës së tyre, ka vlerën 61,229,372 lekë. Përpara 

zbatimit të vendimit gjyqësor nga Titullari të nxjerr përgjegjësitë administrative (Më 

hollësisht trajtuar në pikën B.1, faqe 28-33 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1.Rekomandim: Titullar i njësisë vendore të analizojë të gjitha rastet e vendimeve 

gjyqësore, të nxjerr arsyet dhe përgjegjësitë për humbjen e tyre dhe efektin negativ që këto 

vendime kanë dhënë në buxhetin e njësisë vendore. Drejtoria juridik të ndjek proceset në të 

gjitha shkallët e gjykimit, duke bërë edhe rekurs. Në rastet e largimeve të punonjësve nga 

puna, nga sektori juridik dhe titullari të zbatohen të gjitha procedurat e nevojshme të afateve 

të njoftimit dhe të pagesave të duhura, me qëllim që të ulet risku i humbjes së proceseve 

gjyqësore. Përpara zbatimit të vendimit gjyqësor Titullari të nxjerr përgjegjësitë 

administrative, si dhe aktin që provon gjurmën e auditimit të këtij procesi.  

Menjëherë dhe në vijimësi. 

 

 

 

D. MASA PËR ULJEN E BORXHIT TATIMOR PËR RRITUR PERFORMANCËN 

NË ARKËTIMIN E DETYRIMEVE PËR TATIM TAKSAT VENDORE, PËRFSHIRË 

DHE DETYRIMET NGA QIRADHËNIA (TË ARDHURA TË MUNGUARA) 

1. Gjetje nga auditimi Bazuar në të dhënat e sektorit të taksave dhe tarifave vendore 

detyrimi total për taksat dhe tarifat vendore, sipas të dhënave të këtij sektori, kanë vlerën 

111,865 mijë lekë, nga të cilat 14,030 mijë lekë detyrim i taksapaguesve privat dhe 97,835 

mijë lekë detyrim i taksapaguesve familjar.  

Detyrimi taksapaguesve familjar, përbëhet nga vlera prej 71,360 mijë lekë për taksën e tokës 

bujqësore, vlera prej 26,234 mijë lekë për taksat dhe tarifat e tjera vendore dhe vlera 240 mijë 

lekë për debitoret e tokës bujqësore të pandarë të dhënë me qera. 

Nga detyrimi i total progresiv prej 111,865 mijë lekë, vlera prej 29,510 mijë lekë i përket vitit 

2019, e cila përbëhet nga: 

 - vlera prej 2,520 mijë lekë detyrim i taksapaguesve privat; 

 - vlera prej 15,692 mijë lekë detyrim i taksapaguesve familjar për taksën e tokës bujqësore; 

-vlera prej 11,257 mijë lekë detyrim i taksapaguesve familjar për taksat dhe tarifat e tjera 

vendore; 

- vlera prej 40 mijë lekë detyrim për qiranë e tokës bujqësore. 

Nga auditimi i pasqyrave financiare, në fund të vitit 2019 gjendja e llogarisë 468 “Debitorë të 

ndryshëm”, paraqitet me vlerë kontabël 57,871,238 lekë. Nga analiza e kësaj llogarie 

konstatohet se në debi të saj janë kontabilizuar edhe subjektet debitorët për tatim taksat lokale 

në shumën 49,869 mijë lekë kurse diferenca për 8,001 mijë lekë janë 43 subjekte debitorë të 

tjerë të krijuar para vitit 2014. Nga krahasimi vlerës progresive të debitorve prej 111,865 mijë 
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lekë, me vlerën e kontabilizuar prej 57,871 mijë lekë, konstatohet se ka ngelur pa u pasqyruar 

në pasqyrat financiare vlera prej 53,994 lekë. 

Mos arkëtimi i plotë i detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore, përveçse është mos 

përmbushje e detyrimeve ligjore, sipas detyrës funksionale të punonjësve të kësaj strukture, 

krijon mungesa financiare në buxhet dhe për pasojë ulë nivelin e investimeve dhe të 

shpenzimeve të tjera që njësia vendore ka parashikuar në favor të komunitetit. Mungesa e të 

ardhurave është ndikim i drejtpërdrejtë në mosrealizimin e buxhetit në zërin e shpenzimeve 

për periudhën 2017-2019. Nga Bashkia Roskovec nuk janë ndjekur të gjithë procedurat  e 

nevojshme ligjore, në rend shterues, për arkëtimin e debitorëve, veprim në kundërshtim me 

nenin 4, 26, 32, 34, të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, ligjin 

nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, 

kreu XI,  Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të papaguar (Më hollësisht trajtuar në pikën 

B2, faqe 33-38 dhe pika C, faqe 38-59 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1. Rekomandimi: Drejtoria e Ekonomike të marrë masa për kontabilizimin e vlerës së 

plotë të debitorve, duke pasqyruar në bilanc vlerën progresive të debisë për të gjithë llojet e 

detyrimeve. Kryetari i Bashkisë dhe Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, bazuar në nenin 

70 pika 3 “E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për të gjitha 

subjektet e private të nxjerrë njoftim vlerësimet tatimore dhe në vazhdim të marren masat për 

arkëtimin e këtij detyrimi, duke ndjekur rrugët e mëposhtme: 

a-Tu dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhrat e bllokimit të llogarive bankare, bazuar në 

nenin 90, të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 ”Për procedurat tatimore  RSH”. 

b-Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës 

siguruese (për mjetet) dhe në AKSH (për pasuritë e paluajtshme), bazuar në nenin 91, të ligjit 

nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSH”. 

c- Për subjektet të cilët nuk kanë paguar detyrimet tatimore në afat, ndaj tyre të aplikohet 

llogaritja e gjobës në masën 0.06% të shumës së detyrimit të papaguar për çdo dit gjatë së 

cilës pagesa nuk është kryer, por jo më shumë se 365 ditë (gjobë), bazuar në nenin 114, të 

ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat tatimore në RSH”, të ndryshuar me ligjin nr. 

164/2014, datë 15.12.2014. 

d- Në rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të urdhër bllokimeve 

në bankë nuk kryejnë pagesën e detyrimeve, pasi të merren masat administrative apo 

sekuestro, të bëhet kallëzim penal, bazuar në Kodin Penal të RSH, miratuar me ligjin nr. 

7895, datë 27.1.1995 me ndryshimet e mëvonshme, neni 181 “Mospagimi i taksave dhe 

tatimeve”. 

e- Për debitorët familjar, në zbatim të udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave nr. 01, 

datë 17.01.2019 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2019”, pika 98, të njoftojë nëpërmjet postës 

familjarët të cilët nuk kanë paguar detyrimet për taksën e tokës, të ndërtesave dhe tarifat 

familjare dhe të realizojë arkëtimin e detyrimit.  

Brenda datës 30.09.2020 
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VII. ANEKSET 
Aneksi nr.1. Pika B.1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit. 

Miratimet fillestare të buxhetit për vitin 2017, 2018, 2019, trajtuar nga faqja 31 deri në faqen 35 të 
Raportit Përfundimtar  të Auditimit. 

Për vitin 2017 buxheti fillestar 

Në lekë 
Planifikimi i të ardhurave viti 2017 Planifikimi i shpenzimeve viti 2017 

Burimi i të ardhurave Vlera Emërtimi i zërave Vlera 

Të ardhura të planifikuara për vitin 2017 329,095,841 Paga gjithsej 134,720,539 

Grant me natyrë të përgjithshme 95,247,363 Sigurime shoqerore 21,665,853 

Grant për funksione të reja 32,003,303 Fond per ekzekutim vendime gjyqesore 4,644,738 

Total grant + të ardhura 456,346,507 Shpenzime operative & Fonde 

Shpronesimi 78,557,027 

  Fondi Rezerve 5,000,000 

  Fondi Kontigjence&Emergjence 3,500,000 

  Fonde per familje ne nevoje 600,000 

  Fond per Keshillin e Qarkut 300,000 

  Kontribut per Shoqaten e Bashkive 315,000 

  Investime 199,043,350 

  Subvensione 8,000,000 

  Totali i shpenzimeve 456,346,507 

Burimi Bashkia Roskovec 

 

Buxheti fillestar për vitin 2018  
Planifikimi i të ardhurave viti 2018 Planifikimi i shpenzimeve viti 2018 

Burimi i të ardhurave Vlera Emërtimi i zërave Vlera 

Te ardhura te planifikuara per vitin 2018 318,177,949 Paga gjithsej   161,746,361 

Transferta e pakushtezuar  102,435,869 Sigurime shoqerore 25,896,495 

Transfert e pakushtezuar trasheguar nga viti 2017 155,056,796 Fond per vendimet gjyqesore 5,600,048 

Transferta Specifike e akorduar per vitin 2018 48,104,125 Shpenzime operative&Fonde Shpronesimi 
95,100,816 

 

Transfert Specifike e Trasheguar nga viti 2017  Fondi Rezerve 3,000,000 

 Total grant + të ardhura 628,717,943 Fondi Kontigjence&Emergjence 3,000,000 

  Fonde per familje ne nevoje 600,000 

  Fondi Veçantë  

  Kontribut per Kshillin e  Qarkut  300,000 

  Kontribut per Shoqaten e Bashkive 315,000 

  Investime 325,909,223 

  Subvensione 5,000,000 

  Kontribut per Projektin ReLOaD 750,000 

  Grante per grate artizane dhe sipermarese 

dhe agroturizem 

1,500,000 

  Totali i shpenzimeve 628,717,943 

Burimi Bashkia Roskovec 

 

Buxheti fillestar për vitin 2018  
Planifikimi i të ardhurave viti 2019 Planifikimi i shpenzimeve viti 2019 

Burimi i të ardhurave Vlera Plani shpenzimeve  per paga 170,268,511 

 Te ardhura vendore te planifikuara per vitin 2019 513,573,405 Plani shpenzimeve per sigurime 

shoqerore 

28,185,905 

 Transfert e pakushtezuar akorduar per vitin 2019 106,669,676 Plani per vendimet gjyqesore 1,736,480 

 Transfert specifike e akorduar per vitin 2019 55,035,046 Plani shpenzimeve per investime 380,676,551 

 Transfert e pakushtezuar dhe specifike, trasheguar nga 2018 
6,892,274 

Plani Shpenzime operative&Fonde 
Shpronesimi 

92,202,954 

Totali te ardhura buxhetore per vitin 2019 funksionet e veta 682,170,401 

 

Fondi rezerv dhe kontigjences&emergj 3,500,000 
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Fonde nga buxheti shtetit per funksionet e deleguara gjendje 

civile dhe qkb 

 Fonde per familje ne nevoje 500,000 

Tatal te ardhura buxhetore nga funksione te deleguara  Kontribut per Kshillin e  Qarkut  300,000 

  Kontribut per Shoqaten e Bashkive 300,000 

  Subvensione 1,000,000 

  Kontribut per Projektin ReLOaD per projekt. 

me bashkfinanc. me donatore te huaj 
2,500,000 

  Grante per grate artizane dhe sipermarese dhe 

agroturizem 
500,000 

  Kontribute per strehimin per romet 

 
500,000 

Total grant + të ardhura 682,170,401 

 

Totali shpenzimeve gjithsej per 2019 682,170,401 

 Burimi Bashkia Roskovec 

 

Aneksi nr.1/1. Pika B.1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit, faqe 31-35. 
Struktura e shpenzimeve për secilin vit buxhetor: 

 Bashkia Roskovec   

Nr. Emërtimi i Shpenzimeve Vlera e shpenzimeve BASHKIA Nd.sherbimeve 
te 
mirembejtjes 

Nd . Pastrimit -
gjelberimit 

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 Viti 2019 Viti 2019 

1 Paga (600) 119,747,593 145,913,166 98,833,337 32,803,000 30,244,983 

2 Sigurime Shoqërore (601) 19,761,365 22,736,396 16,291,133 5,464,350 5,085,088 

3 Mallra e Shërbime (602) 67,659,430 74,931,829 53,994,200 12,940,948 2,551,036 

4 Investime të brend. (230+231) 350,743,344 460,746,968 373,539,057 6,832,000 1,746,000 

5 Transferta  korrente (604;609) 2,806,395 9,680 8,590   

6 Ndihma Ek +PAK (606) 139,010,064 145,300,403 137,596,069   

7 (Shperblim lindjeje) 606 1,350,000 495,000    

8 Subvensione(603) 2,000,000 11,377,740 3,881,861   

9 Mjete ne ruajtje(466) 3,428,388 9,628,874 9,725,630   

 Totali 706,506,579 871,140,056 693,869,877 58,040,298 39,627,107 

 Shpenzimet pa llogarinë 466 703,078,191 861,511,182 684,144,247 58,040,298 39,627,107 

 
Aneksi nr.1/2. Pika B.1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit. 

Realizimi i të ardhurave të veta për buxhetimin e shpenzimeve, faqe 31-35 

 

Nr. Institucioni 
Planifikimi dhe realizimi total i të ardhurave 

Plan Fakt % 

1 Të ardhurat e vitit 2017 329,095,841 253,600,845 77.06 

2 Të ardhurat e vitit 2018 318,177,949 189,194,000 59.46 

3 Të ardhurat e vitit 2019 513,573,405 262,421,505 51.10 

 
Shuma 1,160,847,195 705,216,350 60.75 

 

 

 
Aneksi nr.1/3. Pika B.1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit. Buxheti perfundimtar 
Plan-Fakt për periudhën 2017-2019, trajtuar nga faqja 31 deri në faqen 35 të Raportit Përfundimtar  të 

Auditimit  
Në lekë 

 Buxheti përfundimtar Plan-Fakt Bashkia Roskovec. Viti 2017 

Nr. Përshkrimi Shpenzimeve Plani 2017 Fakti 2017 Realizimi ne % 
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 Bashkia pa njësitë vartëse    

1 Artikulli-600 Paga 131,040,539 118,216,593 90.21 

2 Artikulli-601 Sig.Shoqerore 20,874,323 19,761,365 94.67 

3 Artikulli-602 Shpenzime Operative 90,444,361  

67,530,730 
74.67 

4 Artikulli 230-Projekte 2,068,000 1,818,000 

 
87.91 

5 Artikulli 231 Investime 533,316,725 348,925,344 

 
65.43 

6 Artikulli 604 -Transferta institucioneve 4,895,467 10,088 0.00 

7 Artikulli 604-Emergjencat civile 2,796,307 2,796,307 100.00 

8 Artikulli 606-Ndihme dhe PAK 140,885,380 139,010,064 98.67 

9 Artikull 606-Transferta te tjera 
    

10 Artikulli 606-Shperblime lindje 1,350,000 1,350,000 100.00 

11 Artikulli 600-Shpenzime per Zgjedhjet 1,531,000 1,531,000 100.00 

12 Artikulli 602-Shpenzime per Zgjedhjet 136,000 128,700 94.63 

13 Artikulli 603-Subvensione per ujesjellsin 10,000,000 2,000,000 20.00 

     

 Total Bashkia Roskovec 939,338,102 703,078,191 74.85 

Burimi: Drejtoria ekonomike, Bashkia Roskovec 

Në lekë 
 Buxheti perfundimtar Plan-Fakt Bashkia Roskovec. Viti 2018 

Nr. Pershkrimi Shpenzimeve Plani 2018 Fakti 2018 Realizimi në % 
 Bashkia pa njësitë vartëse    

1 Artikulli-600 Paga      164,398,361        145,913,166  88.76 
2 Artikulli-601 Sig.Shoqerore        26,376,494          22,736,396  86.20 
3 Artikulli-602 Shpenzime Operative      102,577,960          74,931,829  73.05 

4 Artikulli 230-Projekte            133,333             133,333  100.00 
5 Artikulli 231 Investime      561,910,183  460,613,635 81.97 
6 Artikulli 604 -Transferta institucioneve 1,045,000  9,680 0.93 
7 Artikulli 604-Emergjencat civile 1,148,624  1,148,624  100.00 

8 Artikulli 606-Ndihme dhe PAK 151,230,000 144,151,779  95.32 
9 Artikull 606-Transferta te tjera   

 10 Artikulli 606-Shperblime lindje 495,000 495,000 100.00 

11 Artikulli 600-Shpenzime per Zgjedhjet 0 0 
 12 Artikulli 602-Shpenzime per Zgjedhjet 0 0 
 13 Artikulli 603-Subvensione per ujesjellsin 14,119,340 11,377,740 80.58 

    
  Total Bashkia Roskovec 1,023,434,295 861,511,182 84.18 

Burimi: Drejtoria ekonomike, Bashkia Roskovec 

Në lekë 
Buxheti perfundimtar Plan-Fakt Bashkia Roskovec +2 Ndërmarrjet e varësisë. Viti 2019 

Nr. Pershkrimi Shpenzimeve Plani 2019 Fakti 2019 Realizimi ne % 

 Bashkia pa njësitë vartëse 

1 Artikulli-600 Paga 104,181,957 97,845,537 93.92 

2 Artikulli-601 Sig.Shoqerore 17,416,735 16,291,133 93.54 

3 Artikulli-602 Shpenzime Operative 70,494,671 53,874,560 76.42 

4 Artikulli 230-Projekte 0 0  

5 Artikulli 231 Investime 626,036,519 373,539,057 59.67 

6 Artikulli 604 -Transferta institucioneve 5,600,000 8,590 0.15 

7 Artikulli 606-Emergjencat civile 1,000,000 1,000,000 100.00 

8 Artikulli 606-Ndihme dhe PAK 138,294,563 136,596,069 98.77 

11 Artikulli 600-Shpenzime per Zgjedhjet 987,802 987,800 100.00 

12 Artikulli 602-Shpenzime per Zgjedhjet 131,000 119,640 91.33 
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13 Artikulli 603-Subvensione per ujesjellsin 5,347,000 3,881,861 72.60 

 Total Bashkia pa njësitë vartëse 969,490,247 684,144,247 70.57 

 Ndërmarrja e shërbimeve të mirëmbajtjes 

 600 Shpenzime paga 33,711,744 32,802,865 97.30 

 601 Shpenzime sigurime shoq 5,620,761 5,465,127 97.22 

 602 Shpenzime operative 31,018,693 12,940,306 41.72 

 Artikulli 231 Investime 11,045,051 6,832,000 61.86 

 Total Ndërmarrja e shërbimeve të 

mirëmbajtjes 

81,396,249 58,040,298 71.31 

 Ndërmarrja e Pastrim, gjelbërimit  

 600 Shpenzime paga 31,263,956 30,244,983 96.74 

 601 Shpenzime sigurime shoq 5,221,082 5,085,088 97.40 

 602 Shpenzime operative 6,380,714 2,551,036 39.98 

 Artikulli 231 Investime 1,938,000 1,746,000 90.09 

 Total  Ndërmarrja e Pastrim,gjelbërimit  44,803,752 39,627,107 88.45 

  Total Bashkia +Ndërmarrja e varësisë 1,095,690,248 781,811,652 71.35 

Burimi: Drejtoria ekonomike, Bashkia Roskovec 

 
Aneksi nr.1/4. Pika B.1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit, trajtuar nga faqja 31 deri 

në faqen 35 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit. 

 Bazuar në aktin e rakordimit me degën e thesarit Fier, vlera e detyrimeve të prapambetura për 
Bashkinë Roskovec për periudhën 2017-2019, në fund të çdo viti buxhetor ka pasur vlerat sipas 

tabelës në vijim: 

 
Viti 2017   

 Vlera e kredisë 

(detyrimit) më 

31.12.2016 

Shtesa te 

detyrimit gjatë 

vitit 2017 

Shlyerjet gjatë 

periudhës 

2017 

Vlera e 

kredisë 

(detyrimit) më 

31.12.2017 

Fondet e 

trashëguara 

në 31.12.2017 

Diferenca fonde të 

trashëguara me 

vlerën e detyrimit 

në fund të vitit 

Bashkia 9,150,841 96,815,872 370,000 105,596,713 155,056,796 49,460,083 

Viti 2018   

 Vlera e kredisë 

(detyrimit) më 

31.12.2017 

Shtesa te 

detyrimit gjatë 

vitit 2018 

Shlyerjet gjatë 

periudhës 

2018 

Vlera e 

kredisë 

(detyrimit) më 

31.12.2018 

Fondet e 

trashëguara 

në 31.12.2018 

Diferenca fonde të 

trashëguara me 

vlerën e detyrimit 

në fund të vitit 

Bashkia 105,596,713   63,915,790  93,244,945   76,267,558  6,892,275 -69,375,283 

Viti 2019   

 Vlera e kredisë 

(detyrimit) më 

31.12.2018 

Shtesa te 

detyrimit gjatë 

vitit 2019 

Shlyerjet gjatë 

periudhës 

2019 

Vlera e 

kredisë 

(detyrimit) më 

31.12.2019 

Fondet e 

trashëguara 

në 31.12.2019 

Diferenca fonde të 

trashëguara me 

vlerën e detyrimit 

në fund të vitit 

Bashkia 76,267,558 143,734,264 74,400,488 145,601,334 15,581,542 -130,019,792 

Ndërmarrja e 

Shërbimeve të 

mirëmbajtjes 

 14,947,345 

 

 14,947,345 

 

0 -14,947,345 

 Total Bashkia 

+ Ndërmarrja e 
Shërbimeve 

76,267,558 158,681,609 

 

74,400,488 160,548,679 

 

  

 

Aneksi nr.1/5. Pika B.1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit. Përbërja e 

detyrimeve të prapambetura për periudhën 2017-2019, trajtuar nga faqja 31 deri në faqen 35 të 

Raportit Përfundimtar  të Auditimit. 

 

 Në lekë. Tab.1 
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Viti 2017 Bashkia Roskovec 

Emertimi detyrimit Artikull Gjendje detyrime (debi) 

më 31.12.2016 

Shtesa detyrime 

(Debi) viti 2017 

Pagesa (Kredi) 

viti 2017 

Gjendje detyrime 

(debi) më 31.12.2017 

Vendime Gjyqesore 4864100 3,768,518  

1,854,670 

 

370,000 5,253,188 

Sherbime  4864200 1,408,474 9,638,365  11,046,839 

Investime 4864400      3,973,849         85,322,837             

89,296,686  
Sigurime shoqërore  

0 0 0 0 

TOTALI 

 

9,150,841 96,815,872 370,000 105,596,713 

 

Sipas burimit të financimit, detyrimet e prapambetura paraqiten si më poshtë: 
Në 0 00 lekë. Tab.2 

Viti 2017  Bashkia Roskovec                                                               në 000/lekë Nga totali i 

detyrimeve: 

Investime Mallra dhe shërbime Vendime 
gjyqësore 
 

Investime 
nga FZHR 

Totali 
detyrimeve 
në 
31.12.2017 

Pjesa që i 
përket 
Grantit 
Qeveritar 
+FZHR 

Pjesa që i 
përket të 
ardhurave 

Pjesa që i 
përket 
Grantit 
Qeveritar 

Pjesa që i 
përket të 
ardhurave 

Detyrimi 
total për 
investimet 

Pjesa që 
i përket 
Grantit 
Qeveritar 

Pjesa që i 
përket të 
ardhurave 

Detyrimi 
total për 
mallra 

2,260 76,061 78,321  11,047 11,047 5,253 10,975 105,597 13,235 92,361 

 

Në lekë. Tab.3 

Viti 2018   

Emertimi detyrimit Artikull Gjendje detyrime (debi) 

më 31.12.2017 

Shtesa detyrime (Debi) 

viti 2018 

Pagesa (Kredi) viti 

2018 

Gjendje detyrime 

(debi) më 31.12.2018 

Vendime Gjyqesore 4864100      5,253,188                 -       4,790,708        462,480  

Sherbime  4864200         664,228      1,161,000        655,728      1,169,500  

Mirmbajtje 4864300         980,760                 -          980,760                 -    

Investime 4864400    89,646,486    53,377,458   78,241,672    64,782,272  

Te tjera (blerje mallra) 4864900      9,052,051      9,377,332     8,576,077      9,853,306  

Sigurime shoqërore 

 

0 0 0 0 

TOTALI 

 

105,596,713   63,915,790  93,244,945   76,267,558  

 

Sipas burimit të financimit, detyrimet e prapambetura paraqiten si më poshtë: 
Në 000/ lekë. Tab.4 

Viti 2018  Bashkia Roskovec                                                                                                                   në 000/lekë Nga totali i 

detyrimeve: 
Investime Pjesa që i përket Grantit 

Qeveritar +FZHR 
Pjesa që i 
përket të 

ardhurave 

Investime 
nga 
FZHR 

Totali 
detyrimeve 
në 
31.12.2018 

Pjesa që 
i përket 

Grantit 

Qeveritar 

+FZHR 

Pjesa që i 
përket të 

ardhurave Pjesa që i 

përket 
Grantit 
Qeveritar 

  Pjesa që i 

përket 
Grantit 
Qeveritar 

Pjesa që i 

përket të 
ardhurave 

Detyrimi 

total për 
mallra 

390 53,417 
 

53,807  11,023 11,023 462 10,975 76,268 11,365 64,903 

 
Në lekë. Tab.5 

Viti 2019 

Emertimi detyrimit Artikull Gjendje detyrime 
(debi) më 

31.12.2018 

Shtesa 
detyrime 

(Debi) viti 

2019 

Pagesa 
(Kredi) viti 

2019 

Gjendje detyrime 
(debi) më 31.12.2019 

Bashkia 
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Vendime Gjyqesore 4864100 462,480 0 0 462,480 

Sherbime 4864200 1,169,500 0 972,350 197,150 

Investime 4864400 64,782,272 143,734,264 63,574,832 144,941,704 

Te tjera (blerje mallra) 4864900 9,853,306 0 9,853,306 0 

Sigurime shoqërore  0 0 0 0 

Totali  Bashkia  76,267,558 143,734,264 74,400,488 145,601,334 

Ndërmarrja e Sherbimeve te Mirembajtjes 

Investime   2,171,551 

 

 2,171,551 

 Mallra    12,775,794  12,775,794 

Total Ndërmarrja e 

Sherbimeve te Mirembajtjes 

  14,947,345 

 

 14,947,345 

 Totali  Bashkia + 

Ndërmarrja e Sherbimeve 

te Mirembajtjes 

 76,267,558 158,681,609 

 

74,400,488 160,548,679 

  

Sipas burimit të financimit, detyrimet e prapambetura për vitin 2019 paraqiten si më poshtë: 

Në 000/ lekë. Tab.6 
Viti 2019  Bashkia Roskovec                                                                                                               në 000/lekë Nga totali i 

detyrimeve: 

Investime Mallra dhe shërbime Vendime 

gjyqësore 

 

Investime 

nga 

FZHR 

Totali 

detyrimeve 

në 
31.12.2019 

Pjesa që i 

përket 

Grantit 
Qeveritar 

Pjesa që i 

përket të 

ardhurave Pjesa që i 

përket 

Grantit 

Qeveritar 

Pjesa që i 

përket të 

ardhurave 

Detyrimi 

total për 

investimet 

Pjesa që 

i përket 

Grantit 

Qeveritar 

Pjesa që i 

përket të 

ardhurave 

Detyrimi 

total për 

mallra 

dhe 

sherbime 

Bashkia    

390 144,551 144,942  197 197 462 0 145,601 390 145,211 

Ndërmarrja e Sherbimeve te mirembajtjes 

 2,172 

 

2,171 

 

 12,776 12,776   14,947 

 

 14,947 

 Total Bashkia + Ndërmarrja e Sherbimeve te mirembajtjes 

390,000 146,723 147,113  12,973  462  160,549 

 

390 160,159 
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Tabela e detyrimeve të prapambetura në 31.12.2019  Bashkia Roskovec      
Në  lekë. Tab.7                            

Nr Emri i kreditorit 
Numri/seria i 

fatures ose 

kontrates 

Data e fatures 
Vlera e 

kredise ne 

31.12.2018 

Shtesat gjate 

periudhes 2019 

Shlyerjet gjatё 

periudhes 

2019 

 Vlera e kredise 

mbyllёse 

31.12.2019  
1 S. 12096836 07.03.2014          86,400    0          86,400  

2 M.H. 7087269 19.05.2015         110,750    0        110,750  

3 Gj.C.   30.06.2015 390,000   0        390,000  

4 Permbaruesi gjyqesore privat  vend.gjyqesor   462,480                 -           462,480  

5  S. 53/67881853  28.12.2018          817,440                  -           817,440  

6 G. 726/59656726 18.10.2018       11,921,880       11,921,880  

7 SH. 100/60104900 31.07.2018       10,300,000       10,300,000  

8 A.. 2/52607204 31.10.2018         5,400,000         5,400,000  

9 G. 87/65874201 31.08.2018         3,384,340         3,384,340  

10 Z.K. 41/60609041 20.12.2018         3,700,000         3,700,000  

11 SH. 13/65517913 23.11.2018         4,752,480         4,752,480  

12 G. 88/65874202 31.08.2018         1,658,280         1,658,280  

13 G. 94/65874208 30.11.2018       12,811,740       12,811,740  

14 Z.K. 47/60609047 31.01.2019         8,828,280         8,828,280  

15 Z.K. 46/60609046 31.12.2018         7,706,196         7,706,196  

16 SH. 56/44392224 20.12.2018         4,900,000         4,900,000  

17 Z.K. 5/74584805 30.04.2019         6,361,680         6,361,680  

18 A.K. 75/67774375 30.04.2019         7,499,906         7,499,906  

19 A. 15/67882422 10.05.2019       12,847,112       12,847,112  

20 J. 13/73143164 28.05.2019         1,000,000         1,000,000  

21 A.. 6/52607216 29.05.2019         4,092,300         4,092,300  

22 H. 29/21395029 30.05.2019            999,912           999,912  

23 V.K. 53/64894298 30.05.2019            500,000           500,000  

24 V.K. 8 /64894358 27.06.2019         2,615,000         2,615,000  
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25 A. 17/67882424 28.06.2019         1,388,668         1,388,668  

26 A. 18/67882425 28.06.2019   1,319,760        1,319,760  

27 Z.K. 9/74584809 30.06.2019   7,176,260        7,176,260  

28 S.. 198/65507198 01.07.2019         1,872,710         1,872,710  

29 Z.K. 11/74584811 31.07.2019         1,815,520         1,815,520  

30 Z.K. 10/74584810 30.06.2019   5,653,800.00        5,653,800  

31 Z.K. 13/74584813 31.07.2019         4,673,400         4,673,400  

32 SH. 77/65517977 10.04.2019         8,555,040         8,555,040  

  Total          1,867,070     143,734,264                -     145,601,334  

 

Aneksi nr.1/6. Pika B.1. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit, trajtuar nga faqja 31 deri në faqen 35  të Raportit Përfundimtar  të 

Auditimit. 
 Lista e vendimeve gjyqësore për pagesat e kryera për zbatimin e vendimeve gjyqësore për largimet nga puna për periudhën 2017-2019  Tab.1. Në lekë  
N

r 

Emer 

mbiemer 

i 

paditësit 

Pozicioni i 

punës së 

paditësit 

Objekti padisë Data e 

largimit nga 

puna të 

punonjësit  

Nr. dhe data vendimit të Gj. 

Apelit 

 

Vlera në lekë e 

dëmshpërblimit, 

sipas vendimit te 

Gjykates së Apelit 

Pagesa para 

vitit 2017 

Pagesa e 

kryer gjatë 

vitit 2017 

Pagesa e 

kryer gjatë 

vitit 2018 

Pagesa e 

kryer gjatë 

vitit 2019 

Detyrimi i 

ngelur në 

31.12.2019 për 

tu zbatuar në 

vitin 2020 e në 

vazhdim 
1 B.XH 

Pergjegjes i 

gj.civile ish-

komuna Kurjan 

Dëmshpërblim 

për largim nga 

puna 

05.08.2009 

Urdheri I ekzekutimit nr.227 

dt.18.04.2011 e gjykates se 

apelit Vlore 

1,029,950 

 
193,000 

93,000 

 

743,950 

 
0 0 

2 M.A. 
Topograf i 

komunes Kurjan 

Dëmshpërblim 

për largim nga 

puna 

14.07.2011 

Vendim nr.1066 date 

11.05.2016 te Gjykates 

Administrative te Shkalles se 

Pare Vlore 

459,384 40,000 
419,384 

 
0 0 0 

3 M.Sh. 

Drejtore e 

finances ne ish-

bashkin 

Roskovec 

Dëmshpërblim 

për largim nga 

puna 

 

Vendim I Gjykates 

Administrative te Apelit Tirane 

nr.2560 date 02.12.2014 

1,470,352 

 
147,000 

147,000 

 

1,176,352 

 
0 0 

4 M.G. 

Ispektor i tregut 

dhe M.azinier ne  

bashkine 

Roskovec 

Dëmshpërblim, 

pagim page 
02.09.2015 

Vendimi nr.241 date 

31.01.2017 I Gjykates 

Administrative te Apelit Vlore 

492,950 

 
 0 

492,950 

 
0 0 

5 B.C. 
Roje depo + 

manovrator uji 

Demshperblim, 

pagim page 
02.09.2015 

Nr. Vendimit.2063, date 

12.12.2016 

504,000 

 
 0 

504,000 

 
0 0 
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6 Y.Z. 
Shofer 

kamioncine 

Dëmshpërblim, 

pagim page 
02.09.2015 

Vendim nr.4683 date 

09.11.2017 te Gjykates 

Administrative te Apelit Tirane 

395,240 

 
 0 

395,240 

 
0 0 

7 V.K. Pastruese zyrash 
Demshperblim, 

pagim page 
30.11.2015 

Nr. Vendimit 1073, date 

13.03.2018 

632,200 

 
 0 0 

632,200 

 
0 

8 B.M. 
Specialiste e 

tatim- taksave 

Demshperblim, 

pagim page 
29.09.2015 

Nr. Vendimit 329(86-2018-

335), date 31.01.2018 

804,680 

 
 0 0 

804,680 

 
0 

9 D.P. 

Sp. e ndihmes 

ekonomike ne 

Njesine Kuman 

Demshperblim, 

pagim page 
29.09.2015 

Vendim i Gjykates 

Administrative e Apelit Tirane  

nr. 2110 date 04.07.2019 

670,549  
   

670,549 

 

Shuma 

totale 
    5,827,105 380,000 659,384 3,312,492 1,436,880 670,549 

Burimi: Drejtoria Ekonomike, Bashkia Roskovec 

 
Lista e vendimeve për çështje të tjera gjyqësore që ka administruar Bashkia Roskovec gjatë vitit 2017, 2018 dhe 2019.  

Tab.2. Në lekë 
Nr Emer mbiemer i 

paditësit 

Objekti padisë Data e hapjes 

së cështjes 

gjyqësore 

Nr. dhe data vendimit të Gj. 

Apelit 

 

Vlera në lekë e 

dëmshpërblimit, 

sipas vendimit te 

Gjykates së 

Apelit 

Pagesa para 

vitit 2017 

Pagesa e kryer 

gjatë vitit 2017 

Pagesa e 

kryer gjatë 

vitit 2018 

Pagesa e 

kryer gjatë 

vitit 2019 

Detyrimi i 

ngelur në 

31.12.2019 

për tu 

zbatuar në 

vitin 2020 e 

në vazhdim 

1 Shoqeria tregtare V. 
Pavlefshmeri akti 

administrativ 
05.06.2012 

Nr. Vendimi754(60-2013-1188), 

date 21.11.2013 

2,281,324 

 
1,130,000 130,000 

1,021,324 

 
0 0 

2 A. 

Shlyerje gjobe te 

vendosur nga ABU 

Fier 

 
Urdheri I ekzekutimit nr.464 

dt.05.07.2011 
102,000  102,000 0 0 0 

3 "E-T" Zbatim kontrate  

Urdher Ekzekutimi nr.37 date 

25.05.2016 te Gjykates se 

Shkalles se Pare Fier 

456,892 

 
 0 

456,892 

 
0 0 

4 A.K.U. Ekzekutim gjobe  

Urdher Ekzekutimi nr.384 date 

13.07.2016 te Gjykates 

Administrative te Shkalles se 

Pare Vlore 

326,400 

 
 

326,400 

 
0 0 0 

5 
Permbaruesi 

gjyqesore privat  
Urdherit Ekzekutiv 01.07.2016 

Nr vendimit(11-2016-3258)488 

date 06.07.2016 

Gjykata e rrethit durres 

462,480  0 0 0 462,480 
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6 I.T. 

Demshperblim, pagim 

shperblim si ish anetar 

i keshillit te komune 

Kurjan 

28.12.2015 
Vendimi i shkalles se pare, nr 

108, date 08.02.2016 

154,400 

 
70,000 84,000 0 0 0 

7 F.M. 
Shfuqizim akti 

administrativ 
04.07.2019 Nr. Vendimi,800 date.04.07.2019 241,970  

   
241,970 

8 B.P.A. 

Shfuqizim vendimi, 

rimbursim, pagim 

detyrimesh 

20.09.2018 Nr.vendimi 3182 (86-2018-2086)   
    

9 B.P.A. Shfuqizim vendimi  Nr vendimi 470 date 08.02.2018   
    

10 B.P.A. 

Shfuqizim vendimi, 

rimbursim, pagim 

detyrimesh 

06.10.2015 
Nr vendimi 239(86-2017-209) 

date 31.01.2017 
52,500,000  26,250,000 26,250,000 0 0 

 
Shuma totale    56,525,466 1,200,000 26,892,400 27,728,216 0 704,450 

Burimi: Drejtoria Ekonomike, Bashkia Roskovec 

 

 

Aneksi nr.2, pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre. 
 

 

 Numri bizneseve që kanë zhvilluar aktivitet për periudhën 2017-2019 në Bashkinë Roskovec, trajtuar nga faqja 35 deri në faqen 40 të Raportit Përfundimtar  
të Auditimit 

  

Nr 

  

Lloji I Biznesit 

  

Viti 

Gjendja 

ne 

fillim 

Rregjistrime 

Te reja 

Mbyllur 

aktivitetin 

Gjendja ne  

fund tevitit 

    2017 476 27 14 489 

1 Biznesi  i vogël 2018 489 18 39 468 

    2019 468 17 68 417 

    2017 75 2 5 72 

2 Biznesi i madh 2018 72 5 6 71 

    2019 71 0 0 71 

    2017 551 29 19 561 

(1+2) Gjithsej 2018 561 23 45 539 

    2019 539 17 68 488 
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Aneksi nr.2/1, pika B.2.Burimi i krijimit të të ardhurave dhe vlerësimi i mbledhjes së tyre. 

 

Në vijim paraqitet në formë tabele planifikimin dhe realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për periudhën e viteve 2017 -2019, 
trajtuar nga faqja 35 deri në faqen 40 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit. 

Në 000/lekë 

 

 Nr 

              

Emertimi  Viti 2017 ne % Viti 2018 ne %  Viti 2019 ne % 

              

  Plan Realiz   Plan Realiz   Plan Realiz   

I TE ARDHURA TATIMORE 295,467 171,941 58 221,145 167,588 76 254,258 211,676 83 

1 Taksa mbi Bize Vog {T.TH.Fitimi} 1300 1108 85 1500 974 65 2000 857 43 

2 Taks mbi Pasurin e Paluajtshme 212,500 114,501 54 123,613 121,068 98 145,658 142,121 98 

  a-Taksa mbi ndertesat 178,889 92,396 52 94,384 92,940 98 115,138 119,339 104 

  b-Takse mbi truallin 59580 1717 2.9 2,284 3,164 139 3,575 2,563 72 

  c-Taksa mbi Token Bujqesore 27,652 20,388 74 26,945 24,964 93 26,945 20,219 75 

3 Taksa e ndikim infrast 2500 1685 67 15411 3,315 22 22000 5,955 27 

4 Taksa zenien e hapesires publike 2200 1968 89 2304 2131 92 2400 2000 83 

5 Taksa e rregjistrim automj. 6,000 4,725 79 6,500 7,070 109 9,000 8,187 91 

6 Takse tabele+ reklame 567 497 88 717 354 49 1200 467 39 

7 Takse fjetje ne hotel  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 RENTA MINERARE 70000 47,457 68 70000 32676 47 70000 52089 74 
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9 Takse e kalim.drejt. Pronesise 400 0 0 1100 0 0 2000 0 0 

II TE ARDHURA JOTATIMORE 33,628 81,659 243 97,033 21,616 22 259,315 50,745 20 

1 Tarife  Pastrimi 9,002 8,640 96 10,215 8,893 87 13,742 7,888 57 

2 Tarife  Ndriçimi  1,059 95 9 1,028 1,012 98 1,350 674 50 

3 Tarife  Gjelberimi 0 0 0 1223 0 0 1,840 629 34 

4 Tarife parkimi 415 281 68 275 190 69 300 332 111 

5 Tarife Therje bagetie 140 6 4.3 135   0 140 5 3.6 

6 
Tarife per license transporti+ 

autorizime 
276 13 4.7 231 204 88 400 600 150 

7 Tarife per certif transporti 107 68 64 80 97 121 100 90 90 

8 Tarife Regjistrimi biznesi 252 281 112 435 481 111 600 202 34 

9 Tarife nga qera toke 522 633 121 1,941 401 21 424 315 74 

10 Tarife nga  troje qera  0 0 0 52,052 0 0 52,052   0 

11 Tarife vaditje 4,600 602 13 0 8 0 0 2919 0 

12 Tarife nga urbanistika 2119 473 22 0 2134 0 0 2377 0 

13 Te ardhura te tjera 15136 68813 455 27138 4220 16 21180 433 2 

14 Sponsorizime 0 1259 0 0 137 0 0 2056 0 

15 Tarife kopshti 0 495 0 2280 1339 59 2500 1489 60 

16 Tarife vendore per ujin 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 

17 Tatim mbi te ardhurat personale     0     0 14000 0 0 

18 Tarife e perkoheshme     0     0 60000 26562 44 

19 Te ardhura nga gjoba ,Zhdemtime     0     0 61681 4174 6.8 

20 Te ardhura Shitje troje     0     0 29006 0 0 

  Totali I te ardhurave 329,095 253,600 77 318,178 189,204 59 513,573 262,421 51 

                             Burimi Bashkia Roskovec 
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Aneksi nr.3 . Pika C. Pasqyrat financiare. Pasqyra  e Aktivit dhe Pasivit të bilancit viti 2017,  trajtuar 

nga faqja 40 deri në faqen 62 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit 

Formati nr. 1 Pasq. Nr. 1 Aktivi dhe Pasuvi B.  ROSKOVEC  2017 

AKTIVI I BILANCIT KONTABEL  (ne leke) 

Nr. Numri 

Llogarise 

EMERTIMI I LLOGARIVE TE AKTIVIT Ushtrim i 

mbyllur 

Ushtrimi 

paraardhes 

1 12 Rezultate te mbartura(saldo debitore)   

2 A AKTIVE TE QENDRUESHME 2,585,689,974 2,244,395,940 

3 20, 230 I.Te pa trupezuara 24,338,224 25,185,237 

4 201 Prime te emisionit dhe rimbursimit te huave   

5 202 Studime dhe kerkime 28,468,130 26,650,130 

6 203 Koncensione, patenta,licenca e tjera ngjashme   

7 209 Amortizimi i Aktiveve Qendrueshme te Patrupezuara(-) (4,129,906) (1,464,893) 

8 230 Shpenzime per rritjen e A.Q. te Patrupezuara -  

9 21,23,24,28 II.Akt.Qendr.te Trupezuara 1,960,033,298 1,617,892,251 

10 210 Toka,troje,Terene 119,887,260 119,887,260 

11 211 Pyje,Kullota Plantacione 1,754,400  

12 212 Ndertime e K.e 496,926,387 469,156,783 

13 213 Rruge,rrjete,vepra ujore 1,199,884,317 792,190,177 

14 214 Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune 9,371,980 7,894,264 

15 215 Mjete transporti 47,298,684 47,298,684 

16 216 Rezerva shteterore -  

17 217 Kafshe pune e prodhimi -  

18 218 Inventar ekonomik 72,346,783 70,255,062 

19 219 Amortizimi i Aktiveve te Qendrueshme te Trupezuara(-) (102,899,993) (84,196,514) 

20 231 Shpenzime ne proces per rritjen e A.Q. te Trupezuara 115,463,480 195,406,535 

21 232 Shpenzime ne proces per transferime kapitale   

22 24 Aktive te Qendrueshme te Trupezuara te demtuara   

23 28 Caktime   

24 25.26 III.Aktive  Financiare 601,318,452 601,318,452 

25 25 Huadhenie dhe nenhuadhenie afatgjate   

26 26 Pjesemarrje ne kapital 601,318,452 601,318,452 

27 B AKTIVE QARKULLUESE 375,550,525 329,590,818 

28 Klasa 3 I.Gjendja e Inventarit 19,811,993 23,583,918 

29 31 Materiale 2,894,434 7,670,854 

30 32 Objekte inventari 16,917,559 15,913,064 

31 33 Prodhime, punime e sherbime  ne proces   

32 34 Produkte   

33 35 Mallra   

34 36 Gje e gjalle ne rritje e majmeri   

35 37 Gjendje te pambritura ose prane te treteve   

36 38 Diferenca nga cmimet e M.azinimit   

37 39 Shuma te parashikuara per zhvleresim te inventarit(-)   

38 Klasa 4 II.Kerkesa arketimi mbi Debitoret 160,908,949 134,318,971 

39 409 Furnitore(Debitore),parapagime pagesa pjesore   

40 411-418 Kliente e llogari te ngjashme   

41 423.429 Personeli, paradhenie, deficite e gjoba   
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42 431 Te drejta e taksa per t'u derdhur ne shtet   

43 432 Tatime te mbledhura nga shteti per llog. te Pushtetit Lokal   

44 433 Shenzime per fatkeqesi natyrore qe mbulon shteti   

45 4342 Te tjera operacione me shtetin(debitor) 50,756,770 41,254,441 

46 435 Sigurime Shoqerore   

47 436 Sigurime Shendetesore   

48 437.438 Organizma te tjere shoqerore   

49 44 Institucione te tjera publike   

50 45 Marredhenie me institucionet brenda dhe jashte sistemit   

51 465 Efekte per t'u arketuar nga shitja e letrave me vlere   

52 468 Debitore te ndryshem 110,152,179 93,064,530 

53 49 Shuma te parashikuara per zhvleresim(-)   

54 50.59 III.Llogarite financiare 194,829,583 171,687,929 

55 50 Letra me vlere te vendosjes   

56 511 Vlera per tu arketuar   

57 512 Llogari ne banke   

58 520 Disponibilitete ne thesar 194,829,583 171,687,929 

59 531 Llogari ne arke   

60 532 Vlera te tjera   

61 54 Akreditiva dhe paradhenie   

62 56 Llogari ne organizma krediti   

63 59 Provizione zhvleresimi per letrat me vlere(-)   

64 C LLOGARI TE TJERA AKTIVE 105,596,713 - 

65 477 Diferenca konvertimi aktive   

66 481 Shpenzime per t'u shperndare ne disa ushtrime   

67 486 Shpenzime te periudhave te ardheshme 105,596,713  

68 85 REZULTATI I USHTRIMIT(saldo debitore)   

69 X TOTALI   I   AKTIVIT 3,066,837,212 2,573,986,758 

Formati nr. 2 

PASIVI I BILANCIT KONTABEL V. 2017 (ne leke) 

Nr. Numri 

Llogarise 

EMERTIMI I LLOGARIVE TE PASIVIT Ushtrim i 

mbyllur 

Ushtrimi 

paraardhes 

1 A FONDE TE VETA 2,605,501,967 2,267,979,858 

2 10 I. Fonde te veta 2,490,038,487 2,072,573,323 

3 101 Fonde baze 2,490,038,487 2,072,573,323 

4 105 Grante te brendshme kapitale  - 

5 106 Grante te huaja kapitale   

6 107 Vlera e Aktiveve te Qend. te caktuara ne perdorim   

7 109 Rezerva nga rivleresimi Aktiveve te Qendrueshme   

8 11 II.Fonde te tjera te veta 115,463,480 195,406,535 

9 111 Fonde rezerve   

10 115 Caktim nga rezultati i vitit per investime 115,463,480 195,406,535 

11 116 Te ardhura nga shitja e Aktiveve te Qendrueshme   

12 12 III.Rezultati i mbartur   

13 13 IV.Subvecione te jashtezakonshme( - )   

14 14 V.Pjesemarrje te instit. ne invest. per te trete   
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15 15 VI.Shuma te parashikuara per rreziqe e shpenzime   

16 B D E T Y R I M E 306,278,449 161,063,099 

17 16,17,18 I.Borxhe afatgjate - - 

18 16 Huamarrje e brendeshme dhe te ngjashme   

19 17 Huamarrje e huaj   

20 Klasa 4 II.Detyrime afatshkurter 306,278,449 161,063,099 

21 419 Kliente(Kreditore), parapagese pjesore   

22 401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 37,379,558 25,540,638 

23 42 Personeli e llogari te lidhura me to 10,150,552 7,063,708 

24 431 Detyrime ndaj Shtetit per tatim-taksa 353,962 367,062 

25 432 Tatime te mbedhura nga shteti per llog. te Pusht.Lokal   

26 433 Shteti fatkeqesi natyrore   

27 4341 Te tjera operacione me shtetin(kreditor) 110,152,179 93,064,530 

28 435 Sigurime shoqerore 2,522,982 2,038,324 

29 436 Sigurime shendetsore 349,716 282,653 

30 437.438 Organizma te tjere shoqerore   

31 44 Institucione te tjera publike   

32 45 Marredhenie me institucione brenda e jashte sistemit   

33 460 Huadhenes   

34 464 Detyrime per t'u paguar per blerjen e letrave me vlere   

35 466 Kreditore per mjete ne ruajtje 39,772,787 26,744,128 

36 467 Kreditore te ndryshem 105,596,713 5,962,056 

37 C LLOGARI TE TJERA - - 

38 475 Te ardhura per t'u regjistruar ne vitet pasardhese   

39 478 Diferenca konvertime pasive   

40 480 Te ardhura per t'u klasifikuar ose rregulluar   

41 487 Te ardhura te arketuara para nxjerrjes titullit   

42 85 REZULTATI I USHTRIMIT(Saldo kreditore) 155,056,796 144,943,801 

43 X T O T A L I   I   P A S I V I T 3,066,837,212 2,573,986,758 

 

 

Aneksi nr.3/1 . Pika C. Pasqyrat financiare. Pasqyra  e Aktivit dhe Pasivit të bilancit viti 2018,  
trajtuar nga faqja 40 deri në faqen 62 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit 

 

Pasqyra Nr.  2 Aktivi dhe Pasivi B. Roskovec Formati nr.1 

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR VITI 2018  

   NE   / LEKE 
Nr.   Ushtrimi Ushtrimi 

Resh

ti 

Referenca e 

Llogarive 

E M E R T I M I I Mbyllur Paraardhes 

1 A A K T I V E T 3,089,741,262 3,066,837,212 

2  I.Aktivet Afat shkurtra 261,516,244 481,147,238 

3  1.Mjete monetare dhe ekujvalent  te tyre 57,238,542 194,829,583 

4 531 Mjrete monetare ne Arke   

5 512,56 Mjrete monetare ne Banke   

6 520 Disponibilitete ne Thesar 57,238,542 194,829,583 

7 50 Letra me vlere   

8 532 Vlera te tjera   
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9 54 Akreditiva dhe paradhenie   

10 59 Provigjone zhvlersimi letra me vlere (-)   

11  2.Gjendje Inventari qarkullues 28,048,571 19,811,993 

12 31 Materiale 9,687,263 2,894,434 

13 32 Inventar I imet 18,361,308 16,917,559 

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 M.azinimit   

20 39 Provigjone  perzhvlersimin  e inventarit (-)   

21  3.Llogari te Arketushme 99,961,573 160,908,949 

22 411 Kliente e llogari te ngjashme   

23 423,429 Personeli, paradhenie, deficite, gjoba   

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 77,667,373 110,152,179 

33 4342 Operacione me shtetin(Te drejta) 22,294,200 50,756,770 

34 45 Mardhenie midis institucioneve apo njesive  ekonomike   

35 49 Shuma te parashikuara per xhvleresim(-)   

36  4.Te tjera aktive afatshkurtra 76,267,558 105,596,713 

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 76,267,558 105,596,713 

42  II.Aktivet Afat gjata 2,828,225,018 2,585,689,974 

43 20 1.Aktive Afatgjata jo materiale 20,820,823 24,338,224 

44 201 Prime te emisionit dhe Rimbursimit te huave   

45 202 Studime dhe kerkime 20,820,823 24,338,224 

46 203 Koncesione,Patenta,Licenca e te ngjashme   

47 21 2.Aktive Afatgjata materiale 1,686,200,035 1,844,569,818 

48 210 Toka, T,roje, Terene 119,887,260 119,887,260 

49 211 Pyje, Plantacione 1,754,400 1,754,400 

50 212 Ndertesa e K.e 463,747,244 452,937,935 

51 213 Rruge, rrjete, vepra ujore 1,002,921,357 1,183,065,013 

52 214 Iinstalime teknike, makineri e paisje 15,849,133 8,432,477 

53 215 Mjete Transporti 23,938,114 15,822,642 

54 216 Rezerva Shteterore 0  

55 217 Kafshe pune e prodhimi 0  

56 218 Inventar ekonomik 58,102,528 62,670,091 

57 24 Aktive  afatgjata te demtuara 0  

58 28 Caktime te Aktiveve Afatgjata 0  

59 25-26 3.Aktive Afatgjata Financiare 655,997,131 601,318,452 

60 25 Huadhenie e Nenhuadhenie   

61 26 Pjesmarrje ne kapitalin e vet 655,997,131 601,318,452 
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62  4.Investime 465,207,028 115,463,480 

63 230 Per Aktive Afatgjata jo materiale   

64 231 Per Aktive Afatgjata materiale 465,207,028 115,463,480 

65 B PASIVET(DETYRIMET) 226,575,398 306,278,449 

66  I.Pasivet Afat shkurtra 226,575,398 306,278,449 

67  1. Llogari te Pagushme 226,575,398 306,278,449 

68 401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 7,418,107 37,379,558 

69 42 Detyrime ndaj personelit 10,934,250 10,150,552 

70 16,17,18 Hua Afat shkurtra   

71 460 Huadhenes   

72 431 Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa 477,647 353,962 

73 432 Tatime, mbledhur  per llogari pushtetit lokal   

74 433 Detyrime, shteti fatkeqesi natyrore   

75 435 Sigurime Shoqerore 3,042,428 2,522,982 

76 436 Sigurime Shendetsore 421,768 349,716 

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 50,346,267 39,772,787 

82 467 Kreditore te ndryshem 76,267,558 105,596,713 

83 4341 Operacione me shtetin( detyrime 77,667,373 110,152,179 

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) 2,863,165,864 2,760,558,763 

97 D FONDI I KONSOLIDUAR  : 2,863,165,864 2,760,558,763 

98 101 Teprica(Fondi I akumuluar)/Deficiti I akumuluar 2,391,066,560 2,490,038,487 

99 12 Rezultatet  e mbartura   

100 85 Rezultati I Veprimtarise Ushtrimore 6,892,275 155,056,796 

101 111 Rezerva   

102 115 Nga Fondet e veta te investimeve 465,207,028 115,463,480 

 15 Shuma te parashikuiara per rreziqe e Zhvleresime   

103 105 Teprica e Granteve kapitale  Te Brendshmne   

104 106 Teprica e Granteve kapitale  Te Huaja   

105 107 Vlera e mjeteve te caktuara ne perdorim   

106 109 Rezerva nga Rivlersimi I Aktiveve Afatgjata   

107  Te Tjera   

108 E TOTALI I PASIVEVE(B+C) 3,089,741,262 3,066,837,212 

 
 

 

Aneksi nr.3/2 . Pika C. Pasqyrat financiare. Pasqyra e pozicionit financiar të vitit 2019, trajtuar 

nga faqja 40 deri në faqen 62 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit 
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NJ.  PUBLIKE Bashkia Roskovec  Format nr.1 

PASQYRA Nr. 3  E POZICIONIT FINANCIAR Aktivi dhe Pasivi B. Roskovec. VITI 2019 

   NE   / LEKE 

Nr.   Ushtrimi Ushtrimi 

Resht

i 

Referenca e 

Logarive 

E M E R T I M I I Paraardhes 

 Mbyllur  

1 A A K T I V E T 3,217,435,025 3,089,741,262 

2  I.Aktivet Afat shkurtra 308,282,861 261,516,244 

3  1.Mjete monetare dhe ekujvalent  te tyre 73,517,041 57,238,542 

4 531 Mjrete monetare ne Arke   

5 512,56 Mjrete monetare ne Banke   

6 520 Disponibilitete ne Thesar 73,517,041 57,238,542 

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 18,432,181 28,048,571 

12 31 Materiale 2,106,002 9,687,263 

13 32 Inventar I imet 16,326,179 18,361,308 

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 M.azinimit   

20 39 Provigjone  perzhvlersimin  e inventarit (-)   

21  3.Llogari te Arketushme 70,732,305 99,961,573 

22 411 Kliente e llogari te ngjashme   

23 423,429 Personeli, paradhenie, deficite, gjoba   

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 57,871,238 77,667,373 

33 4342 Operacione me shtetin(Te drejta) 12,861,067 22,294,200 

34 45 Mardhenie midis institucioneve apo njesive  ekonomike   

35 49 Shuma te parashikuara per xhvleresim(-)   

36  4.Te tjera aktive afatshkurtra 145,601,334 76,267,558 

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 145,601,334 76,267,558 

42  II.Aktivet Afat gjata 2,909,152,164 2,828,225,018 

43 20 1.Aktive Afatgjata jo materiale 17,697,700 20,820,823 

44 201 Prime te emisionit dhe Rimbursimit te huave   

45 202 Studime dhe kerkime 17,697,700 20,820,823 

46 203 Koncesione,Patenta,Licenca e te ngjashme   

47 21 2.Aktive Afatgjata materiale 1,509,309,729 1,686,200,035 
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48 210 Toka, T,roje, Terene 112,776,000 119,887,260 

49 211 Pyje, Plantacione 192,000 1,754,400 

50 212 Ndertesa e K.e 448,292,237 463,747,244 

51 213 Rruge, rrjete, vepra ujore 891,338,474 1,002,921,357 

52 214 Iinstalime teknike, makineri e paisje 5,573,645 15,849,133 

53 215 Mjete Transporti 3,565,783 23,938,114 

54 216 Rezerva Shteterore  0 

55 217 Kafshe pune e prodhimi  0 

56 218 Inventar ekonomik 47,571,590 58,102,528 

57 24 Aktive  afatgjata te demtuara  0 

58 28 Caktime te Aktiveve Afatgjata  0 

59 25-26 3.Aktive Afatgjata Financiare 657,316,090 655,997,131 

60 25 Huadhenie e Nenhuadhenie   

61 26 Pjesmarrje ne kapitalin e vet 657,316,090 655,997,131 

62  4.Investime 724,828,646 465,207,028 

63 230 Per Aktive Afatgjata jo materiale   

64 231 Per Aktive Afatgjata materiale 724,828,646 465,207,028 

65 B PASIVET(DETYRIMET) 274,269,138 226,575,398 

66  I.Pasivet Afat shkurtra 274,269,138 226,575,398 

67  1. Llogari te Pagushme 274,269,138 226,575,398 

68 401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 3,199,053 7,418,107 

69 42 Detyrime ndaj personelit 7,038,334 10,934,250 

70 16,17,18 Hua Afat shkurtra   

71 460 Huadhenes   

72 431 Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa 396,781 477,647 

73 432 Tatime, mbledhur  per llogari pushtetit lokal   

74 433 Detyrime, shteti fatkeqesi natyrore   

75 435 Sigurime Shoqerore 1,955,896 3,042,428 

76 436 Sigurime Shendetsore 271,003 421,768 

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 57,935,499 50,346,267 

82 467 Kreditore te ndryshem 145,601,334 76,267,558 

83 4341 Operacione me shtetin( detyrime 57,871,238 77,667,373 

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) 2,943,165,887 2,863,165,864 

97 D FONDI I KONSOLIDUAR  : 2,943,165,887 2,863,165,864 

98 101 Teprica(Fondi I akumuluar)/Deficiti I akumuluar 2,202,755,699 2,391,066,560 

99 12 Rezultatet  e mbartura   

100 85 Rezultati I Veprimtarise Ushtrimore 15,581,542 6,892,275 

101 111 Rezerva   
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102 115 Nga Fondet e veta te investimeve 724,828,646 465,207,028 

 15 Shuma te parashikuiara per rreziqe e Zhvleresime   

103 105 Teprica e Granteve kapitale  Te Brendshmne   

104 106 Teprica e Granteve kapitale  Te Huaja   

105 107 Vlera e mjeteve te caktuara ne perdorim   

106 109 Rezerva nga Rivlersimi I Aktiveve Afatgjata   

107  Te Tjera   

108 E TOTALI I PASIVEVE (B+C) 3,217,435,025 3,089,741,262 

     

K O N T R O L L E Shifra 0 (Zero)- Tregon Kuadraturen Kuadratura Kuadratura 

Kontroll 1. Aktivet Neto  a jane te barabarta me Fondin e Konsoliduar 0 0 

Kontroll 2. Totali I Aktiveve  a eshte i barabarte me  Totalin e Pasiveve 0 0 

 

 

 

Aneksi nr.3/3 . Pika C. Pasqyrat financiare. Llogaria 520 “Disponilitete në Thesar”, trajtuar nga 

faqja 40 deri në faqen 62 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit 
Në lekë 

Nr I. Të trashëguara nga viti 2016 171,687,929 Lekë 

1 Nga të cilat:  

2 G.i I trashëguar 7,582,626 

3 Të ardhura të trashëguara 56,571,249 

4 Mjete ne ruajtje të trashëguara (llog. 466) 26,744,128 

5 Fonde special 3,535,216 

6 FZHR 77,254,710 

 

Nr II. Të Hyrat (Shtesa debitore) gjatë viti 2017 740,500,767 Lekë 

1 Nga të cilat:  

2 G.i I vitit 95,247,363 

3 Të ardhurat e vitit 253,611,692 

4 Të hyrat nga mjetet në ruajtje 16,457,047 

5 G.i specific 33,474,773 

6 FZHSH 14,975,132 

7 Fonde të kushtëzuara 326,734,760 

8 Totali I+II 912,188,696 

 

Nr III. Lëvizjet kreditore të llogarisë 520 viti 2017 717,359,113 Lekë 

1 Nga të cilat:  

2 Mjete në ruajtje 3,428,388 

3 Paga e sigurime shoq. Nga të trashëg. dhe nga të ardhurat e V. 2017 135,020,068 

4 Investime nga të ardhurat e vitit dhe të trashëguara 117,566,729 

5 Investime nga FZHR 64,407,991 

6 Investime nga fondet e kushtëzuara 168,768.624 

7 Shpenzime të tjera nga të ardhurat 62,765,275 

8 Shpenzime të tjera nga fondet e kushtëzuara 154,539,365 

9 Transferta 10,862,673 

10 Gjendja debitore (Saldi) (I+II) – III = 194,829,583 194,829,583 

 

Aneksi nr.3/4 . Pika C. Pasqyrat financiare. Llogaria 466 “Kreditorë për mjetet në ruajtje”, 
trajtuar nga faqja 40 deri në faqen 62 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit 

 
NR FIRMA Gjendja e 

Garanc V. 

Garanci  te 

krijuara 

Garanci te 

likujduara 

 Dt. Afati i 

perfundim 
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2016 Lekë 2017 2017 te garancis 

1 Z.K. 64,642  64,642 0  

2 B. B 400,163   400,163  

3 Z.K. 306,180   306,180  

4 K.I. 349,660   349,660  

5 Sh.  13,920   13,920  

6 A. 10,007   10,007  

7 S. 14,772   14,772  

8 R. 761,740   761,740  

9 S. 76,445   76,445  

10 S.IS. 27,432   27,432  

11 E. 369,187   369,187  

12 K.C. 242,841   242,841  

13 H. shpk 329,020   329,020  

14 B. B shpk 1,581,874   1,581,874  

15 Sh.shpk 695,993   695,993  

16 Sh.shpk 891,175   891,175  

17 D.J. 24,000   24,000  

18 F. 26,340   26,340  

19 B. 420,000   420,000  

20 A. 48,665   48,665  

21 E.K.. 8,376   8,376  

22 V.S. 41,316   41,316  

23 N. 102,008   102,008  

24 B. B 1,769,954   1,769,954  

25 S.. 57,250  57,250 0  

26 
 

3,300   3,300  

27 S. 561,822   561,822  

28 S.2. 80,940   80,940  

29 S.   shpk 128,394 4,095  132,489  

30 Z.K. 78,027  78,027 0  

31 Z.K. 270,050  270,050 0  

32 B.  B 3,714,726 276,156  3,990,882  

33 SH. 235,069 270,963  506,032  

34 A. 323,021  322,820 201  

35 A. 312,000   312,000  

36 S.. 147,558 13,277 160,835 0  

37 Z.K. 54,003  54,003 0  

38 N. 141,492   141,492  

39 P. 237,018   237,018  

40 V.K. 133,705   133,705  

41 A.K.M 71,700   71,700  

42 A.6. 624,227   624,227  

43 G. 641,983 228,207  870,190  

44 Z.K. 291,802   291,802  

45 Z.K. 358,750   358,750  

46 A.6. 429,163 116,620  545,783  

47 A.2. 53,933   53,933  

48 Z.K. 590,267   590,267  

49 Sh. 364,272 151,706  515,978  

50 Sh. 486,150 25,200  511,350  

51 C.S.I. 83,185   83,185  

52 A. 497,994 141,185  639,179  
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53 B-93 265,982 99,174  365,156  

54 SH. 283,593   283,593  

55 B.  B 358,623   358,623  

56 Sh. 310,470   310,470  

57 Sh. 812,936   812,936  

58 A.L. 2,420,761  2,420,761 0  

59 A. 633,783   633,783  

60 A. 410,074 1,029,866  1,439,940  

61 F. 1,595,328 5,595,671  7,190,999  

62 K.G.” 132,599   132,599  

63 P. 
 

351,017  351,017  

64 V.K. 
 

174,790  174,790  

65 S.S. 
 

253,696  253,696  

66 B.E. 
 

148,236  148,236  

67 H. 
 

507,231  507,231  

68 Z.K. 
 

1,194,156  1,194,156  

69 SH. 
 

478,838  478,838  

70 A. 
 

427,171  427,171  

71 B.  B 
 

308,720  308,720  

72 P. 
 

288,573  288,573  

73 V.K. 
 

254,709  254,709  

74 F. 
 

904,523  904,523  

75 Z.K. 
 

2,262,981  2,262,981  

76 Sh. 
 

803,896  803,896  

77 K.G.” 
 

146,390  146,390  

  

26,744,128 16,457,047 3,428,388 39,772,787  

 

 

Aneksi nr.3/5 . Pika C. Pasqyrat financiare. Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore”, trajtuar nga 

faqja 40 deri në faqen 62 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit 
Referenca Nr Përshkrimi Debi Leke 

D. Veprimev 1 Celje datë 01.01.2017 792,190,177 

 2 Ndricim i rruges se Kurjanit 2,649,780 

 3 Blerje tubo betoni për rrugë dhe KUZ 1,854,960 

 4 Ndricim i rruges Kuman-Roskovec 3,216,709 

 5 Blerje materjale ndërt. për "Ndërt. KUZ lagjet Zogallaret dhe 

Rukanjaret fshati Suk 2 2,909,820 

 6 Ndertim trotuari i rruges se fshatit Velmish 12,783,574 

 7 Ndertim KUZ fshati Strum,Bashkia Roskovec 17,403,804 

 8 RiK.i i rruges Qender Strum-shkolla e vjeter 10,319,554 

 9 RiK.i i rruges kryesore Vlosh-Ngjeqar 10,227,000 

 10 Blerje materjale ndërt. për "Rikonstruk. i rrugës Likallarët fshati Vlosh 1,689,360 

 11 Shërbimi i Mbikqyrje Punimesh-Supervizion 1,803,000 

 12 RiK.i i rruges se fshatit Arapaj-Lagja Doganet 7,303,109 

 13 RiK. I rruges Refat C. dhe rruga e lagjes nr.1 16,258,727 

 14 RiK.i i rruges se kopeshtit dhe rruges se karburantit 6,209,400 

 15 Ndertim rrethrrotullimi ne anen lindore ne unazen Roskovec 7,172,469 

 16 Blerje materjali rere bituminoze per shtrim 2,457,540 

 17 Sistemim asfaltim i rruges se fshatit Kurjan 74,143,193 

 18 Proj. zhvillimor i fshatit Kuman (rikonstruk. i rruges fshatin Kuman) 15,272,958 

 19 Ndertim i Unazes se Re Roskovec 45,679,936 

 20 Shërbimi i Mbikqyrje Punimesh-Supervizion 2,160,000 

 21 Sherbimi-Mbikqyrje punimesh (Supervizion) per objektin: “Ndricimi 

rrugor per rruget "Bushi Kola" dhe "Kurjanit" 57,000 
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 22 Ndertim K.U.Z fshati Marinez  , zona Marinez fushe, zona II 23,883,111 

 23 Blerje materjale per ndert. KUZ fshati Strum lagja Muskaj+lagja Begaj 2,909,208 

 24 Blerje materjale per Ndertim KUZ lagja e spitalit Roskovec 2,169,552 

 25 Mirembajtje rruge te brendeshme ,Njesia Administr Kuman,fshati Luar 2,964,720 

 26 RiK. I rruges nacionale ish reparti-Ruga Roskovec-Kurjan 10,144,626 

 27 Projekti zhvillimor I Qendres se Vidhishtes 8,543,412 

 28 Blerje tubo betoni 864,624 

 29 "Blerje baze materjale KUZ fshatit Suk2 lagja Rukaj" 1,902,467 

 30 Kontrata shtese per objektin:Ndertim K.U.Z fshati Kuman , zona II 1,755,085 

 31 Ndërtim KUZ  fshati Kuman,(Zona II) 5,265,257 

 32 Ndërtim KUZ  fshati Kuman,(Zona II) 3,495,794 

 33 Proj. zhvillim fshatin Suk Qender (Vendo tubo betoni KUB fshati Suk) 5,073,925 

 34 Rehabilitim I pjesshem I rrjetit ujites ne kanale Suk 1 9,576,756 

 35 Sistemim asfaltim i rruges se fshatit Kurjan 69,676,808 

 36 Proj. zhvillimor fshati Kuman (rikonstruk. i rruges ne fshatin Kuman) 13,525,842 

 37 Ndertim i ures auto ne lagjen shabanaj 4,371,060 

  Shuma teprica datë 31.12.2017 1,199,884,317 

 

 

Aneksi nr.3/6 . Pika C. Pasqyrat financiare. Kreditorët. Llog. 401-408. Viti 2017, trajtuar nga faqja 40 
deri në faqen 62 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit 
 Subjekti kreditor  Juridik/Fizik Vend. Gjyk. 

Formës Prerë 

Fatura Vlera Lekë Përshkrimi i 

kredisë 

Nr. Datë Nr. Datë 

1 O.SH.     837,253  

2 U.K.     33,240  

3 Q.A.GJ 
    

780,000 
 

4 A.C     131,626  

5 M.L.     83,400  

6 L.V.     7,800  

7 I.A.C.     481,122  

8 T.H.     68,000  

9 P.SH.     17,340  

10 I.     62,424  

11 G.B.     223,200  

12 G.B.     223,200  

13 G.B.     78,000  

14 E.C.     409,000  

15 V.M.     30,000  

16 M.     300,840  

17 2SH.P.     231,832  

18 A.     255,449  

19 A.     99,000  

20 N.S.     475,768  

21 P.C.     16,799  

22 P.C.     267,600  

23 SH.     6,721,144  

24 SH.     4,988,650  

25 M.     329,994  

26 S..     1,792,818  

27 SH.     5,203,134  

28 A.     4,399,976  

29 H.     1,633,551  

30 S.     3,775,560  
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31 M.     300,312  

32 M.     316,259  

33 S.     340,800  

34 S.     2,331,134  

35 N.S.     133,333  

 Shuma     37,379,558  

 

 
Aneksi nr.3/7 . Pika C. Pasqyrat financiare. B. Roskovec.  

Kreditorët Llog. 467. Viti 2017, trajtuar nga faqja 40 deri në faqen 62 të Raportit Përfundimtar  të 
Auditimit. 

 
 Subjekti kreditor  

Juridik/Fizik 

Vend. Gjyk. Formës Prërë Fatura Vlera Lekë Përshkrimi 

i kredisë Nr. Dt. Nr. Datë 

1 Z.K.   13423190 16.03.2015 456,000  

2 Z.K.   13423191 16.03.2015 468,000  

3 
SH.E.G. Urdh. Ekzek. nr. 227 

dt.18.04.2011 

 
  743,950 

 

4 N.M.   12655776 07.03.2014 70,704  

5 N.M.   12655778 07.03.2014 11,520  

6 N.M.   12655779 07.03.2014 65,640  

7 N.M.   12655779 07.03.2014 12,960  

8 S.   12096836 07.03.2014 86,400  

9 M.H.   7087269 19.05.2015 110,750  

10 Y.P.   17541401 30.06.2015 118,000  

11 Gj.C.   22053864 30.06.2015 390,000  

12 B. B   20249103 13.02.2015 3,583,849  

13 T.H.   7845150 12.06.2015 8,500  

14 Permbarues privat    754 21.11.2013 1,021,324  

15 Permb. privat    2560 02.12.2014 1,176,352  

16 Permbar privat    37 25.05.2016 456,892  

17 Permbaruesi privat  

Urdh Ekz. nr.488 dt. 

06.07.2016 Gjyk. Rreth. Gjyq. 

Durres, (Tarif zbat U. Ekzek) 

 

  462,480 

 

18 Permb gjyq. privat  

Vend nr. 241 dt. 31.01.2017 

Gjyk Adm. Apelit, det.  pag M. 

Griva 

 

  492,950 

 

19 
Permbaruesi gjyqesore 

privat  

Vend nr. 2063 dt. 12.12.2016 

Gjyk. Adm. Shk Pare Vlore, 

detyrim page per Barjam Cela 

 

  504,000 

 

20 Permb. Gjyq. privat  

Vendim nr.4683 dt. 09.11.2017 

Gjyk. Administ Apelit Tirane 
detyrim page per Ylli Zyberli 

 

  395,240 

 

21 U. K     198,034  

22 A.C.   2 31.10.2017 177,710  

23 A.C.   4 30.11.2017 167,470  

24 SH.   47216301 06.07.2017 5,924,760  

25 G.   41935528 30.06.2017 9,096,000  

26 A.   46570014 14.07.2017 2,657,088  

27 A.   28162448 18.07.2017 4,715,520  

28 B. B   44101742 11.09.2017 4,104,754  

29 B.   50880482 31.07.2017 2,028,000  

30 G. K.   31852877 06.07.2017 14,551,200  
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31 Z.K.   44399569 31.07.2017 4,963,680  

32 S.   36857783 22.09.2017 2,400,000  

33 A.   23918083 10.10.2017 25,000  

34 A.   23918080 10.10.2017 44,066  

35 A.   23918085 10.10.2017 15,000  

36 B.M.   30277320 09.10.2017 74,040  

37 B.M.   30277324 09.10.2017 64,856  

38 B.M.   30277327 09.10.2017 77,697  

39 B.M.   30277314 09.10.2017 

100,800 

 

40 B.M.   30277315 09.10.2017  

41 B.M.   30277316 09.10.2017  

42 B.M.   30277317 09.10.2017  

43 I.   33754837 09.10.2017 
86,400 

 

44 I.   33754838 09.10.2017  

45 SH.   47216263 28.09.2017 1,099,980  

46 G.F.   47500326 27.10.2017 568,800  

47 S.   4/1 16.10.2017 716,400  

48 SH.   47216264 28.09.2017 2,951,953  

49 G. K.   31852881 28.09.2017 483,000  

50 G.   41935531 03.10.2017 6,622,903  

51 A.   46570023 10.09.2017 227,615  

52 A.   46570013 10.09.2017 3,095,363  

53 B.  B   15 17.07.2017 1,701,548  

54 M.   48794916 18.11.2017 698,400  

55 A.   54294998 31.10.2017 399,696  

56 I.O.   228929077 07.11.2017 91,200  

57 M.L.   49397014 14.11.2017 80,040  

58 I.   53681460 30.11.2017 85,350  

59 T.H.   10942573 31.10.2017 64,000  

60 P.SH.   20562925 31.10.2017 

31,104 

 

61 P.SH.   20562927 31.10.2017  

62 P.SH.   20562929 30.11.2017  

63 P.SH.   20562930 30.11.2017  

64 B.B.   39007621 02.11.2017 282,720  

65 T.H.   10942575 30.11.2017 64,000  

66 A.   54294890 30.11.2017 567,889  

67 R.G.   45504012 29.11.2017 5,025  

68 G.F.   47500329 07.11.2017 112,680  

69 G.F.   47500328 07.11.2017 110,400  

70 G.F.   47500330 07.11.2017 110,400  

71 A.L.   43027856 09.11.2017 182,700  

72 E.M.   45800280 10.11.2017 344,820  

73 A.L.   43027855 10.11.2017 240,204  

74 Z.K.   44399583 21.11.2017 56,760  

75 I.A.C.   42055792 01.12.2017 93,600  

76 N.   36666247 12.06.2017 213,600  

77 M.   48794899 31.10.2017 338,400  

78 2SH.P.   47754292 31.10.2017 310,514  

79 A.   49712036 31.10.2017 2,465,658  

80 M.   48794924 30.11.2017 1,052,400  

81 2SH.P.   47754298 30.11.2017 332,191  

82 B    25370019 30.06.2017 4,437,156  

83 R.M.K.   53530058 09.11.2017 3,468,000  

84 B.M.   26170760 01.12.2017 278,400  

85 N.S.   37383810 22.12.2016 133,200  



DOKUMENTI 12 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Projekt Raport për Auditimin e ushtruar në “Bashkinë Roskovec” 

 

95 
 

86 A.   23918083 10.10.2017 40,000  

87 A.   23918086 10.10.2017 18,000  

88 B.M.   30277324 09.10.2017 51,688  

89 P.   46967997 11.12.2017 1,870,405  

90 B.  B   44101588 14.12.2017 7,390,965  

 Shuma     105,596,713  

 

 
Aneksi nr.3/8 . Pika C. Pasqyrat financiare. Llogaria 520 “Disponilitete në Thesar”, viti 2018, trajtuar 
nga faqja 40 deri në faqen 62 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit 
Nr I. Të trashëguara nga viti 2017 194,831,161 Lekë 

1 Nga të cilat:  

2 G.i I trashëguar 7,450,706 

3 Të ardhura të trashëguara 126,627,397 

4 Mjete ne ruajtje të trashëguara (llog. 466) 39,772,787 

5 Fonde special 581,895 

6 FZHR 20,398,376 

 

Nr II. Të Hyrat (Shtesa debitore) gjatë viti 2018 737,227,869 Lekë 

1 Nga të cilat:  

2 G.i I vitit 102,435,869 

3 Të ardhurat e vitit 189,213,588 

4 Të hyrat nga mjetet në ruajtje 20,202,355 

5 G.i specific 48,104,124 

6 FZHSH -- 

7 Fonde të kushtëzuara 377,271,933 

8 Totali I+II  

 

Nr III. Lëvizjet kreditore të llogarisë 520 viti 2018 874,818,910 Lekë 

1 Nga të cilat:  

2 Mjete në ruajtje 9,628,874 

3 Paga e sigurime shoq. Nga të trashëg. Dhe nga të ardhurat e V. 2017 165,642,285 

4 Investime nga të ardhurat e vitit dhe të trashëguara 222,903,001 

5 Investime nga FZHR 20,398,376 

6 Investime nga fondet e kushtëzuara 217,445,591 

7 Shpenzime të tjera nga të ardhurat 78,964,761 

8 Shpenzime të tjera nga fondet e kushtëzuara 156,147,488 

9 Transferta 3,688,534 

10 Gjendja debitore (Saldi) (I+II) – III = 932,059,030- 874,818,910= 57,240,120 

 

 
Aneksi nr.3/9 . Pika C. Pasqyrat financiare. Lloga. 466 B. Roskovec Viti 2018, trajtuar nga faqja 40 
deri në faqen 62 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit 

NR KODI  

PERSO

NAL 

FIRMA Gjendja e 

Garancis. V. 2017 

Lekë 

Garanci  te 

krijuara 2018 

Garanci te 

likujduara 2018 

Garanci  më dt. 

31.12.2018 

1 C0264 B. B 400,163   400,163 

2 C0105 Z.K. 306,180   306,180 

3 C1144 K.I. 349,660   349,660 

4 C0100 Sh. shpk 13,920   13,920 

5 C0112 A. 10,007   10,007 

6 C3255 S. 14,772   14,772 

7 C2315 R. 761,740   761,740 

8 C0802 S. 76,445   76,445 
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9 C3314 S.IS. 27,432   27,432 

10 C0036 E. 369,187   369,187 

11 C0801 K.C. 242,841   242,841 

12 C0430 H. shpk 329,020   329,020 

13 C0264 B. B shpk 1,581,874   1,581,874 

14 C0069 Sh.shpk 695,993   695,993 

15 C0069 Sh.shpk 891,175   891,175 

16 C0312 D.J. 24,000   24,000 

17 C3290 F. 26,340   26,340 

18 C0930 4665100 420,000   420,000 

19 C0112 A. 48,665   48,665 

20 C0330 E.K.. 8,376   8,376 

21 C0762 V.S. 41,316   41,316 

22 C0588 N. 102,008   102,008 

23 C0264 B. B (27,532)   (27,532) 

24 C0264 B. B 1,769,954   1,769,954 

25 C1143 4664100 3,300   3,300 

26 C0709 S. 561,822   561,822 

27 C0658 S.2. 80,940  80,940 - 

28 C0668 S..   shpk 132,489  132,489 - 

29 C0264 B.  B 3,990,882   3,990,882 

30 C0100 SH. 506,032   506,032 

31 C0142 A. 201   201 

32 C0053 A. 312,000  312,000 - 

33 C0588 N. 141,492   141,492 

34 C0622 P. 237,018  237,017 1 

35 C3937 V.K. 133,705  133,705 - 

36 C3941 A.K.M 71,700  71,700 - 

37 C0202 A.6. 624,227  624,227 - 

38 C0073 G. 870,190  870,190 - 

39 C0105 Z.K. 291,802  291,801 1 

40 C0105 Z.K. 358,750  358,715 35 

41 C0202 A.6. 545,783  545,782 1 

42 C0121 A.2. 53,933  53,933 - 

43 C0105 Z.K. 590,267  570,267 20,000 

44 C0069 Sh. 515,978   515,978 

45 C0069 Sh. 511,350   511,350 

46 C3997 C.S.I. 83,185   83,185 

47 C0142 A. 639,179  639,179 - 

48 C0228 B-93 365,156   365,156 

49 C0100 SH. 283,593  283,593 - 

50 C0264 B.  B 358,623 85,077 443,700 - 

51 C0069 Sh. 310,470 54,999  365,469 

52 C0069 Sh. 812,936 147,598  960,534 

53 C0053 A. 633,783  633,783 - 

54 C0142 A. 1,439,940  1,439,940 - 

55 C1076 F. 7,190,999   7,190,999 

56 
 

G.B.” 132,599   132,599 

57 C0622 P. 351,017  351,017 - 

58 C3937 V.K. 174,790  174,790 - 

59 C4142 S.S. 253,696  253,696 - 

60 C4066 B.E. 148,236  148,236 - 

61 C0435 H. 507,231 81,678  588,909 
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62 C0105 Z.K. 1,194,156   1,194,156 

63 C0100 SH. 478,838 260,157  738,995 

64 C0053 A. 427,171 154,768 581,939 - 

65 C0264 B.  B 308,720 572,685  881,405 

66 C0622 P. 288,573 93,520  382,093 

67 C3937 V.K. 254,709   254,709 

68 C1076 F. 2,918,622 6,513,920  9,432,542 

69 C0105 Z.K. 248,881   248,881 

70 C0069 Sh. 803,896 1,345,753  2,149,649 

71 
 

Garanci bank. sig oferte  146,390   146,390 

72 C0069 SH. - 704,265  704,265 

73 C0073 G. - 785,945  785,945 

74 C0053 A. - 144,235 144,235 - 

75 C0142 A. - 495,425  495,425 

76 C2965 G. K. - 751,710  751,710 

77 C0105 Z.K. - 248,184  248,184 

78 C0100 SH. - 744,644  744,644 

79 C0668 S..) - 89,641  89,641 

80 C0142 A. - 253,754  253,754 

81 C0228 B 93 - 488,446  488,446 

82 C0121 A.2.C. - 114,480  114,480 

83 C4162 S.3. - 336,000  336,000 

84 C0189 A. - 35,988  35,988 

85 C3937 V.K. - 233,374  233,374 

86 C0053 A. - 148,678  148,678 

87 C0053 A. - 156,707  156,707 

88 C3937 V.K. - 75,207  75,207 

89 C0069 B..B - 150,000  150,000 

90 C3390 V. - 165,000  165,000 

91 C3390 V. - 228,000  228,000 

92 C0105 Z.K. - 75,000  75,000 

93 C0105 Z.K. - 70,000  70,000 

94 C0100 SH. - 125,000  125,000 

95 C0100 SH. - 486,401  486,401 

96 C3337 P.V. - 238,368  238,368 

97 C0073 G. - 150,000  150,000 

98 C0264 B.  B - 695,909  695,909 

99 C0100 SH. - 695,909  695,909 

100 C4755 A&D - 150,000  150,000 

101 C0676 S. - 1,033,004  1,033,004 

102 C1910 J. - 152,927  152,927 

103 C0105 Z.K. - 50,000  50,000 

104 C0069 SH. - 150,000  150,000 

105 C0264 B.  B - 110,000  110,000 

106 C4767 Kthim shume  - 252,000 252,000 - 

107 

 

Tarif regjistrimi  - 108,000  108,000 

  

SHUMA 39,772,786 20,202,355 9,628,874 50,346,267 

 

 

Aneksi nr.3/10. Pika C. Pasqyrat financiare. Llogaria 212 “Ndërtime K.e” për vitin 2018, trajtuar nga 
faqja 40 deri në faqen 62 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit. 
 

 

Referenca Nr Përshkrimi Debi Leke 
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D. Veprime 1 Celje datë 01.01.2018 496,926,387 

 2 Lulishtja e Jagodines 2,884,703 

 3 Blerje Peme dekorative dhe shkurre 568,800 

 4 Kolaudim punimesh per obj.: “Riparim e sistem., shkolla 9-vjecare Vlosh" 43,813 

 5 Kolaud. punimesh per obj.:“Permiresim kushteve banimit te komunit. Rom" 29,568 

 6 Kolaudim punimesh per obj.: “Lulishte dhe park, Rehabilitim i fushes se ish 

- Furrit te Bukes , Roskovec" 
25,000 

 7 Kolaudim punimesh per objektin:“RiK. I shkolles Kuman per tu perdorur 
per zyra “ 

12,000 

 8 Kolaudim punimesh per objektin:“Permiresim I kushteve te banimit per 

komunitetin rom/egjyptjan“ 
26,400 

 9 Kolaudim punimesh punimesh per objektin: “Riparime ne shkollat nen 

administrimin e Bashkise Roskovec" 
25,200 

 10 Kolaudim punimesh punimesh per objektin: “RiK. dhe ndertim I tualeteve 

brenda ambjenteve shkollore" 
24,296 

 11 Ndërtim i Qendres Rinore Roskovec nga projekti IADSA 29,816,426 

  Shuma teprica datë 31.12.2018 530,382,593 

 

 
Aneksi nr.3/11. Pika C. Pasqyrat financiare. Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” për vitin 2018, 

trajtuar nga faqja 40 deri në faqen 62 të Projektraportit të Auditimit. 
Referenca Nr Përshkrimi Debi Leke 

D. Veprime 1 Celje datë 01.01.2018 1,199,884,317 

 2 Ndertim K.U.Z fshati Strum , zona II 15,718,903 

 3 Blerje baze materjale per K.U.Z lagja Agacaj 8,506,694 

 4 RiK. I rruges Kryesore fshati Velmish, L=1627 ml 9,908,509 

 5 RiK. I rruges nacionale ish reparti-Ruga Roskovec-Kurjan 1,633,551 

 6 Projekti zhvillimor I Qendres se Vidhishtes 3,095,363 

 7 Mbikqyrje punimesh per per rikualifikime urbane 475,768 

 8 Mbikqyrje punimesh per objekte te natyres se ngjashme 1,057,200 

 9 Blerje tubo betoni 946,565 

 10 Rehabilitim I pjesshem I rrjetit ujites ne kanale Suk 1 5,203,134 

 11 Blerje mater. investime ne rrjetin e brendesh.ujesjells. të B. Roskovec 8,184,132 

 12 Blerje baze materjale objekti: Rruga komplesi blektoral 9,413,700 

 13 Blerje baze materjale rruga “Xhemal Lamo” fshati Kuman 2,424,420 

 14 Kolaudim punimesh punimesh per objektin: “Projekti zhvillimor per 

fshatin Suk qender-Vendosje tubo betoni KUB ne fshatin Suk2" 
18,000 

 15 Sherbimi-Mbikqyrje punimesh (Supervizion) per objektin:Rehabilitim 

I pjeshem I rrjetit Suk1, Roskovec 
90,000 

 16 Kolaudim punimesh punimesh per objektin:RiK. I rruges nacionale ish 

reparti-Ruga Roskovec-Kurjan 

76,700 

 

 17 Kolaudim punimesh per obj. Sistemimi I qendres se fshatit Ngjeqar 52,026 

 18 Kolaudim punimesh punimesh per objektin:Rehabilitim I pjesshem I 

rrjetit zona Suk 1,Roskovec 
29,520 

 19 Kolaudim punimesh per objektin: “Ndertim KUZ Kuman (zona II)" 34,000 

 20 RiK. I rruges Refat C. dhe rruga e lagjes nr.1 2,951,953 

 21 RiK.i i rruges se kopeshtit dhe rruges se karburantit 1,099,980 

 22 Ndertim rrethrrotullimi ne anen lindore ne unazen Roskovec 1,701,548 

 23 Ndertim i Unazes se Re Roskovec  

 24 Shërbimi i Mbikqyrje Punimesh-Supervizion 696,000 

 25 Kolaudim punimesh per objektin:“Shpim pusi uji ne fshatin Luar “ 5,666 

 26 Kolaudim punim. obj.: “Ndertim stacion pompimi-2ST fshati Suk 1“ 39600 

 27 Kolaud punimesh per obj.: “Ndricimi rrugor per rrugen "Bushi Kola" 5,640 

 28 Kolaud punimesh objektin: “Ndricimi rrugor per rrugen  e "Kurjanit" 9360 
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 29 Kolaud punimesh per obj.: “Rikonstruk. I rruges Dushk NJA Kurjan" 13200 

 30 Kolaudim punimesh punimesh per objektin: “RiK.i i rruges kryesore 

Vlosh-Ngjeqar" 19440 

 31 Kolaudim punimesh per objektin: “RiK.i i rruges Qender Strum-

shkolla e vjeter" 19800 

 32 Kolaudim punimesh per objektin: “RiK.i i rrugeve te fshatit Luar-
Lagja:Hazizaj,Cobenj" 21600 

 33 Kolaudim punimesh per objektin: “RiK.i i rruges se fshatit Arapaj-

Lagja Doganet" 15360 

 34 Kolaudim punimesh per objektin: “Projekti zhvillimor i fshatit Kuman 

(riK. i rruges ne fshatin Kuman)" 
51,688 

 35 Kolaudim punimesh per objektin: “Ndertim rrethrrotullimi ne anen 

lindore ne unazen Roskovec" 20844 

 36 Kolaudim punimesh per objektin: “RiK. I rruges Refat C. dhe rruga e 

lagjes nr.1 " 38078 

 37 Kolaudim punimesh per objektin: “RiK.i i rruges se kopeshtit dhe 

rruges se karburantit  " 18775 

 38 Kolaudim punimesh per objekt.: “Ndricim i rruges Kuman-Roskovec " 11000 

 39 Kolaudim punimesh per objekti: “Ndertim KUZ fshati Kuman zona I" 28000 

 40 Kolaudim punimesh per objektin: “Ndertim KUZ fshati fshati Marines 

, NJA Kuman" 46800 

 41 Kolaudim punimesh per objektin: “Ndertim tortuari I rruges se fshatit 

Jagodin , B.Roskovec" 15000 

 42 Kolaud punimesh obj.: “Ndertim trotuari i rruges se fshatit Velmish" 24000 

 43 Kolaud punimesh obj.: “Ndert. UZ fshati Strum,Bashkia Roskovec " 62400 

 44 Baze materjale ndertim KUZ  Faza IV Kuman 2,713,254 

 45 Baze materjale ndertim KUZ  Faza IV Kuman 1,663,512 

 46 Blerje materjale objekti:"Ndert. KUZ Roskovec "(te 

munguara),L=1424 ml 
3,493,248 

 47 Blerje materjale objekti:"Ndertim KUZ lagja Dulleshet+Ure auto 

HD=6m L=4m,fshati Kurjan 
2,705,934 

 48 Rikonstruk. i digave -Trasferuar nga Ministria e Bujqesis dhe Ushqimit 26,788,160 

  Shuma teprica datë 31.12.2018 1,256,353,663 

Aneksi nr.3/12. Pika C. Pasqyrat financiare. Gjendja e llogarisë debitorë 468 “Debitorë të ndryshëm”  

për vitin 2018, trajtuar nga faqja 40 deri në faqen 62 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit 
Nr Emri i debitorëve. 

 Llog. 468 Debitor V. 2018 

Data ose 

viti i 

krijimit 

Vlera e 

debise ne 

01.01.2018 

Shtesat 

gjate V.  

2018 

Pagesat gjatё 

periudhes 

2018 

Vlera e 

debise dt. 

31.12.2018 

1 Debitore nga Auditi i Prefektures (NJA Kurjan) 388,243   388,243 

2 B.F.. 2014 78,887   78,887 

3 N.Z. 2014 38,948   38,948 

4 E.S. 2014 522   522 

5 B.S. 2014 19,547   19,547 

6 E.K.  171,967   171,967 

7 R.XH.  62,097   62,097 

8 V.S.  21,797   21,797 

9 R.C.  160,613   160,613 

10 L.SH  95,020  95,020 - 

11 SH.K  100,026   100,026 

12 B.K  215,428   215,428 

13 DH.K.  26,215   26,215 

14 J.B.  246,326   246,326 

15 A.K.  52,310   52,310 

16 N.K.  56,072   56,072 

17 L.G.  22,410   22,410 
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18 SH.B.  75,565   75,565 

19 M.B.  53,952   53,952 

20 E.M.  27,053   27,053 

21 E.P.  105,495   105,495 

22 A.D.  113,142   113,142 

23 A.C.  53,268   53,268 

24 A.C.  356,820   356,820 

25 I.A.  219,306   219,306 

26 XH.XH.  75,055   75,055 

27 D.H.  25,025   25,025 

28 M.SH  4,500   4,500 

29 D.G.  4,500  4,500 - 

30 E.G.  4,500  4,500 - 

31 A.Z..  3,400   3,400 

32 I.M.  3,400   3,400 

33 K.R  3,400   3,400 

34 G.T.  3,400   3,400 

35 I.S.  4,100   4,100 

36 S.C.  163,222  100,000 63,222 

37 Y.K.  71,702   71,702 

38 G.C.  82,452   82,452 

39 S.P. 2015 29,370   29,370 

40 A.D. 2015 29,370   29,370 

41 N.K. 2015 32,285  32,285 - 

42 H.Q. 2015 57,600   57,600 

43 I.S. 2015 61,000   61,000 

44 P.A. 2015 35,250   35,250 

45 E.C. 2015 249,397   249,397 

46 Deb. taksa dhe tarifa vendore NJA Roskovec 2018 21,731,717 26,853,761 21,731,717 26,853,761 

47 Debitor per taksa dhe tarifa vend NJA Kuman 2018 16,407,604 10,740,140 16,407,604 10,740,140 

48 Deb. per taksa dhe tarifa vendore NJA Strum 2018 48,754,874 25,356,418 48,754,874 25,356,418 

49 Deb. per taksa dhe tarifa vendore NJA Kurjan 2018 14,943,034 6,715,083 14,943,034 6,715,083 

50 Keshilltaret nga KLSH 2017 1,828,662  - 1,828,662 

51 Subjekte nga KLSH 2017 2,782,331  76,674 2,705,657 

 Total  110,152,179 69,665,402 102,150,208 77,667,373 

 

Aneksi nr.3/13. Pika C. Pasqyrat financiare. Llogaritë 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me 

to” dhe llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm”, për vitin 2018, trajtuar nga faqja 40 deri në faqen 

62 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit 

Kreditoret llog. 401-408. Viti 2018. B. Roskovec 
 Subjekti kreditor  Juridik/Fizik Vend. Gjyk. Formës 

Prerë 

Fatura Vlera 

Lekë 

Përshkrimi i 

kredisë 

Nr. Datë Nr. Datë 

1 D.V.     15,300  

2 S.RR.     427,200  

3 E.G.C.     335,969  

4 E.G.C.     190,800  

5 O.SH.     1,062,592  

6 U.K.     62,064  

7 U.K.     5,916  

8 T.H.     160,000  

9 P.SH.     16,330  

10 A.     84,200  
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11 P.I     250,560  

12 P.I     164,700  

13 A.C.     132,561  

14 A.     590927  

15 S..     3,911,988  

 Shuma     7,411,107  

 

Kreditore. Llog. 467. B. Roskovec. V. 2018 
 Subjekti kreditor  

Juridik/Fizik 

Vend. Gjyk. 

Formës Prërë 

Fatura Vlera Lekë Përshkrimi 

i kredisë 

Nr. Datë Nr. Datë 

1 N.M.   12655776 07.03.2014 70,704  

2 N.M.   12655778 07.03.2014 11,520  

3 N.M.   12655779 07.03.2014 65,640  

4 N.M.   12655779 07.03.2014 12,960  

5 S.   12096836 07.03.2014 86,400  

6 M.H.   7087269 19.05.2015 110,750  

7 Y.P.   17541401 30.06.2015 118,000  

8 Gj.C.   22053864 30.06.2015 390,000  

9 B. B   20249103 13.02.2015 3,583,849  

10 T.H.   7845150 12.06.2015 8,500  

11 
Permbaruesi gjyqesore 

privat  
 

 Urdh Ekzek. nr. 488 dt. 

06.07.2016  
 462,480 

 

12 A.   23918083 10.10.2017 40,000  

13 B.  B   44101588 14.12.2017 7,390,965  

14 A.   502/68274501 28.09.2018 287,424  

15 A.   540/68274539 31.10.2018 505,100  

16 A.   573/68274622 27.11.2018 571,900  

17 C.   1120/64364371 28.09.2018 480,384  

18 C.   1158/64564459 31.10.2018 675,743  

19 A.T   443/65263443 02.11.2018 3,122,489  

20 S..   160 /65507160 28.09.2018 835,572  

21 E.V.   3/65529453 01.11.2018 1,161,000  

22 P.I   50/66237550 27.09.2018 161,460  

23 P.I   68/66237568 16.10.2018 535,140  

24 P.I   72/66237572 23.10.2018 453,060  

25 P.I   67/66237567 29.10.2018 883,980  

26 P.I   65/66237565 31.10.2018 865,080  

27 SH.   53/44392210 2018 496,732  

28 A.2.C.   92/65516092 22.10.2018 895,200  

29 A.2.C.   124/65516124 14.12.2018 1,017,600  

30 Z.   35/42360239 05.12.2018 4,000,000  

31 P.C.   25/49736874 27.12.2017 267,600  

32 P.I   19/66541319 12.11.2018 3,300,000  

33 V.K.   44/64894246 13.12.2018 1,152,370  

34 M.D.   83 /56604683 29.10.2018 819,822  

35 Z.K.   10/60609010 31.05.2018 1,000,000  

36 E.A.   53/46096853 15.09.2018 6,257,640  

37 G.K.   726/59656726 18.10.2018 3,000,000  

38 SH.   100/60104900 31.07.2018 3,000,000  

39 G.   87/65874201 31.08.2018 2,210,000 

652,000 

2,176,712 

1,000,800 

 

40 V.K.   41/64894243 11.12.2018  

41 V.K.   39/64894241 07.12.2018  

42 Z.K.   29/60609029 30.09.2018  

43 Z.K.   40/60609040 20.12.2018 118,800  
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44 Z.K.   28/60609028 30.09.2018 1,500,000  

45 SH.   13/65517913 23.11.2018 1,500,000  

46 D.   27/56440933 30.11.2018 2,000,000  

47 Z.K.   27/60609027 30.09.2018 2,499,480  

48 A.   7/67882409 30.10.2018 500,000  

49 Z.K.   46/60609046 31.12.2018 3,000,000  

50 Z.K.   32/60609032 31.10.2018 4,000,000  

51 B..B   9/65069309 03.12.2018 3,720,462  

52 V.K.   43/64894245 13.12.2018 1,000,000  

53 S..   78/65507078 10.10.2018 712,800  

54 S..   53/67881853 28.12.2018 817,440  

55 A.   22 /23918122 03.12.2018 762,000  

 Shuma     76,267,558  

 

 
Aneksi nr.3/14. Pika C. Pasqyrat financiare. Llogaria “Disponilitete në Thesar”, për vitin 2018, 

trajtuar nga faqja 40 deri në faqen 62 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit. 

 
Nr I. Të trashëguara nga viti 2018 57,238,537 Lekë 

1 Nga të cilat:  

2 G.i I trashëguar 6,478,126 

3 Të ardhura të trashëguara 288,122 

4 Mjete ne ruajtje të trashëguara (llog. 466) 50,346,262 

5 Fonde special 16,027 

6 FZHR --- 

 

Nr II. Të Hyrat (Shtesa debitore) gjatë viti 2019 822,822,498 Lekë 

1 Nga të cilat:  

2 G.i I vitit 106,669,676 

3 Të ardhurat e vitit 262,430,095 

4 Të hyrat nga mjetet në ruajtje 17,314,867 

5 G.i specific 55,666,144 

6 FZHSH ---- 

7 Fonde të kushtëzuara 380,741,716 

8 Totali I+II 880,061,035 

 

Nr III. Lëvizjet kreditore të llogarisë 520 viti 2019 806,543,526 Lekë 

1 Nga të cilat:  

2 Mjete në ruajtje 9,725,162 

3 Paga e sigurime shoq. Nga të trashëg. Dhe nga të ardhurat e V. 2019 184,738,207 

4 Investime nga të ardhurat e vitit dhe të trashëguara 159,445,674 

5 Investime nga FZHR --- 

6 Investime nga fondet e kushtëzuara 222,673,317 

7 Shpenzime të tjera nga të ardhurat 71,884,177 

8 Shpenzime të tjera nga fondet e kushtëzuara 143,064,072 

9 Transferta 15,012,917 

10 Gjendja debitore (Saldi) (I+II) – III 73,517,041 

 

 
Aneksi nr.3/15. Pika C. Pasqyrat financiare Llog. 466. Garanci punimesh. B. Roskovec. V. 2019., 

trajtuar nga faqja 40 deri në faqen 62 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit 
NR FIRMA Gjendja e Garancis. 

V. 2018 

Lekë 

Garanci  te 

krijuara 2019 

Garanci likujduara 

2018 

Garanci  dt. 31.12.208 

trash.   2019 
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1 B. B 400,163   400,163 

2 Z.K. 306,180   306,180 

3 K.I. 349,660   349,660 

4 Sh. shpk 13,920   13,920 

5 A. 10,007   10,007 

6 S. 14,772   14,772 

7 R. 761,740   761,740 

8 S. 76,445   76,445 

9 S.IS. 27,432   27,432 

10 E. 369,187   369,187 

11 K.C. 242,841   242,841 

12 H. shpk 329,020   329,020 

13 B. B shpk 1,581,874   1,581,874 

14 Sh.shpk 695,993   695,993 

15 Sh.shpk 891,175   891,175 

16 D.J. 24,000   24,000 

17 F. 26,340   26,340 

18 

 

420,000   420,000 

19 A. 48,665   48,665 

20 E.K.. 8,376   8,376 

21 V.S. 41,316   41,316 

22 N. 102,008   102,008 

23 B. B -27,532   (27,532) 

24 B. B 1,769,954   1,769,954 

25 4664100 3,300   3,300 

26 S. 561,822  561,822 - 

27 B.  B 3,990,882  3,990,882 - 

28 SH. 506,032 24,837 530,869 (0) 

29 A. 201   201 

30 N. 141,492   141,492 

31 Z.K. 35   35 

32 Z.K. 20,000   20,000 

33 SH. 515,978   515,978 

34 SH. 511,350   511,350 

35 C.S.I. 83,185   83,185 

36 B-93 365,156   365,156 

37 SH. 365,469   365,469 

38 SH. 960,534   960,534 

39 F. 7,190,999   7,190,999 

40 

Garanci bankare sig oferte  

obj.: 132,599   132,599 

41 H. 588,909  588,909 - 

42 Z.K. 1,194,156   1,194,156 

43 SH. 738,995  738,995 - 

44 B.  B 881,405   881,405 

45 P. 382,093   382,093 

46 V.K. 254,709   254,709 

47 F. 9,432,540   9,432,540 

48 Z.K. 248,881   248,881 

49 SH. 2,149,649 1,814,376  3,964,025 

50 SH. 704,265   704,265 

51 G. 785,945  785,945 - 

52 A. 495,425  495,425 - 

53 G. K. 751,710   751,710 
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54 Z.K. 248,184   248,184 

55 SH. 744,644  744,644 - 

56 S.. 89,641   89,641 

57 A. 253,754  253,754 - 

58 B. 488,446   488,446 

59 A.2.C. 114,480   114,480 

60 S.3. 336,000  336,000 - 

61 A. 35,988   35,988 

62 V.K. 233,374   233,374 

63 A. 148,678  148,678 - 

64 A. 156,707  156,707 - 

65 V.K. 75,207 147,050  222,257 

66 B..B 150,000 484,424  634,424 

67 V. 165,000  165,000 - 

68 V. 228,000  228,000 - 

69 Z.K. 75,000 64,444  139,444 

70 Z.K. 70,000 250,242  320,242 

71 SH. 125,000 177,365  302,365 

72 SH. 486,401 63,995  550,395 

73 P.V. 238,368   238,368 

74 G. 150,000   150,000 

75 B.  B 695,909 506,355  1,202,264 

76 SH. 695,909 506,340  1,202,249 

77 A&D 150,000 122,454  272,454 

78 S. 1,033,004 1,495,940  2,528,944 

79 J. 152,927 70,512  223,438 

80 Z.K. 50,000 174,161  224,161 

81 SH. 150,000 224,873  374,873 

82 B.  B 110,000 722,362  832,362 

83 

Konfi Garanc bank sig 

oferte. 146,390   146,390 

84 Bashkia Roskovec 108,000   108,000 

85 A.2.C. 

 

95,640  95,640 

86 G. 

 

110,500  110,500 

87 Z.K. 

 

55,980  55,980 

88 Z.K. 

 

118,320  118,320 

89 Z.K. 

 

124,974  124,974 

90 A. 

 

319,645  319,645 

91 P.I 

 

165,000  165,000 

92 Z. 

 

600,000  600,000 

93 V.K. 

 

57,619  57,619 

94 A. 

 

225,173  225,173 

95 V.K. 

 

108,836  108,836 

96 V.K. 

 

123,563  123,563 

97 SH. 

 

75,000  75,000 

98 Z.K. 

 

200,000  200,000 

99 D. 

 

100,000  100,000 

100 G.K.M 

 

150,000  150,000 

101 V.K. 

 

270,209  270,209 

102 Z.K. 

 

150,000  150,000 

103 Z.K. 

 

599,199  599,199 

104 S.. 
 

45,446  45,446 

105 Z.K. 
 

500,000  500,000 

106 B93 II 

 

500,000  500,000 
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107 V.K. 

 

73,178  73,178 

108 B. B 

 

1,889,449  1,889,449 

109 S. 

 

1,561,140 

 

1,561,140 

110 A-S 

 

688,263  688,263 

111 A.K. 

 

125,000  125,000 

112 A&D 

 

294,333  294,333 

113 Z.K. 

 

682,275  682,275 

114 SH. 

 

354,396  354,396 

115 Garanci per kopshtin  

 

102,000  102,000 

  

50,346,262 17,314,867 9,725,630 57,935,499 

 

 
Aneksi nr.3/16. Pika C. Pasqyrat financiare. Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” 

 V. 2019, trajtuar nga faqja 40 deri në faqen 62 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit 
Referenca Nr Përshkrimi Debi Leke 

D. Veprimeve 1 Celje datë 01.01.2019 1,256,353,663 

 2 Mbikqyrje punimesh per per riK. rrugesh 1,710,000 

 3 Blerje tubo betoni per rrjetet e ujitje kullimit 1,407,720 

 4 RiK. rruga “Gjergji Goga” dhe “Komunale" 13,972,296 

 5 Shërbimi i Mbikqyrje Punimesh-Supervizion 1,797,600 

 6 Blerje materj. obj.: "Ndert KUZ Roskovec "(te munguara),L=1424 ml 819,822 

 7 Blerje mat. obj.:"Ndert. trotuari deri te rruga varrezave, fshati Kuman" 6,257,640 

 8 Blerje materjale objekti:”Ndertim tortuari +ndricim nga xhamia Suk1-

karburanti Agaçaj 2,020,200 

 9 Blerje baze materjale obj.: “Rehabilitim I bllokut urbanL.Braho (Rruget 

Jonus C.,Dane C.,M.B.) 1,494,528 

 10 Blerje tubo betoni per rruge dhe rrjete 12,800 

 11 Ndertim I unazes se re Roskovec 7,390,964 

 12 Rik.rruga Kuman-Luar -Vidhishte 37,788,975 

 13 Kolaud. punimesh obj.: Rikon.  Rrg. “Gjergji Goga” dhe “Komunale" 40,000 

 14 Mbikqyerje punimesh, Objekti:"Ndertim unaza e re Roskovec" 123,860 

 15 Kolaud. punim objektin: “Sistemim asfaltim i rruges se fshatit Kurjan " 155,700 

 16 Mbikqyerje punimesh obj. 'RiK.i I rruges ''Lagja Cobenjte+Ndertim 

trotuari ne rrugen e Lagjes Kafaj, fshati STRUM'' 136,757 

 17 Mbikqyerje punimesh objekti"RiK.i I rruges kryesore fshati MBERS 

LOTI II" 178,998 

 18 Mbikq. punimesh objekti:Riparim I shkarjes ne rrugen e fshatit Luar 69,182 

 19 Mbikqyerje punimesh objekti:RiK.i I rruges se varrezave fshati 

Marinez (Asfaltim) 92,454 

 20 Kolaud obj.: Rikonstr. Rrg. kryesore, fshati Mbers, LOTI II, L=895ml 29,844 

 21 Kolaudim objektiRiparim I shkarjes ne rrugen e fshatit Luar 17,160 

 22 Kolaudim objekti:Mbrojtje nga lumi I Semanit e Stacionit te Pompave 

Hoxhenj SUK1 13,380 

 23 Kolaudim objekti:RiK. I rruges 'Lagja ÇOBENJTE + Ndertim Trotuari 

ne rrugen e lagjes 'Kafaj', fshati STRUM' 24,900 

 24 Kolaud obj.: Rikonstruk.  rruges se varrezave, fshati Marinez (asfaltim) 18,132 

 25 Kolaudim objekti:RiK. I rruges se lagjes Kurtaj, fshati Kurtaj, fshati 

Ngjeqar, Faza- 1 31,440 

 26 Kolaudim punimesh per objektin: “RiK. rruga Kolanjaket" 23,600 

 27 Kolaudim punimesh per objektin: RiK. i rruges se lagjes Metushaj 

,fshati Suk1, L =1074 ml- Faza I 32,448 

 28 Rehabilitim I pjesshem I rrjetit zona Suk 1, Roskovec 14,892,882 

 29 RiK. I rruges se Pasticerise, Roskovec 5,075,074 

 30 Mbrojtje nga Lumi I Semanit I Stacionit te Pompave Hoxhenj Suk 1 2,973,565 
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  Shuma teprica datë 31.12.2019 1,343,858,114 

 

 
Aneksi nr.3/17. Pika C. Pasqyrat financiare. Obektet që kanë marë certifikatën e pronësisë, trajtuar 

nga faqja 40 deri në faqen 62 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit 
Nr Emërtimi i objektit Dokumenti 

1 Shkolla e mesme Roskovec Vërtetim hipotekor dt 13.06.2013 

2 Shkolla Marinëz Çertifikat pronesie dt 07.07.2015 

3 Shkolla Mbërs Çertifikat pronesie dt.17.02.2016 

4 Shkolla 9-vjeçare  Vlosh Çertifikat pronesie dt.24.05.2013 

5 Qendra shëndetesore Vlosh Çertifikat pronesie dt.13.10.2017 

6 Qendra Kulturore Vërtetim hipotekor dt.07.04.2014 

7 Qendra shendetesore Roskovec Vërtetim hipotekor dt 24.02.2011 

8 Parku me pisha Roskovec Vërtetim hipotekor dt 13.06.2013 

9 Kopeshti Roskovec Vërtetim hipotekor dt 24.02.2011 

10 Komunalja Vërtetim hipotekor dt 24.02.2011 

11 Kenet 198 me 15 Marinez Çertifikat pronesie dt 30.06.2010 

12 Qendra shendetesore Kurjan Çertifikat pronesie dt 06.11.2017 

13 Truall Vidhishte 1 Çertifikat pronesie dt 17.08.2011 

14 Toke are Kuman Çertifikat pronesie dt 10.06.2011 

15 Truall Vidhishte 2 Çertifikat pronesie dt 11.08.2010 

16 Toke pa frut PF Marinëz Çertifikat pronesie dt 09.02.2012 

17 Toke pa frut PF Marinez 1 Çertifikat pronesie dt 18.05.2012 

18 Toke pa frut PF Marinez 2 Çertifikat pronesie dt 25.04.2013 

19 Toke pa frut PF Marinez 3 Çertifikat pronesie dt 25.04.2013 

20 Toke pa frut PF Marinez 4 Çertifikat pronesie dt 26.11.2012 

21 Kullot Kuman Çertifikat pronesie dt 05.07.2010 

22 Kullot Kuman 1 Çertifikat pronesie dt 05.07.2010 

23 Kullot Kuman 2 Çertifikat pronesie dt 05.07.2010 

24 Kenet Marinez Çertifikat pronesie dt 20.07.2010 

25 Kenet Marinez 1 Çertifikat pronesie dt 18.05.2012 

26 Kenet Marinez 2 Çertifikat pronesie dt 24.04.2013 

27 Kenet Marinez 3 Çertifikat pronesie dt 08.11.2010 

28 Fushe Sporti Jagodine Çertifikat pronesie dt 23.11.2010 

29 Rruga Luar Çertifikat pronesie dt 30.09.2019 

30 Spitali Vërtetim hipotekor dt 30.04.2013 

31 ËC publike Roskovec Vërtetim hipotekor dt 24.05.2013 

 

Aneksi nr.3/18. Pika C. Pasqyrat financiare. Obektet që janë në proces regjistrimi për të marë 

certifikatën e pronësisë, trajtuar nga faqja 40 deri në faqen 62 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit 
Nr Emërtimi i objektit Shkresa e aplikimt nr... datë Nr.pasurise 

(sasia) 

 
Nr prot. date 

1 Rruge 5360 13/09/2019 1 

2 Shkolla fillore kurjan 228 29/01/2016 1 

3 Shkolla 9 vjecare Jagodine 226 29/01/2016 1 

4 Rruga Luar Kuman 227 29/02/2016 1 

5 Qendra shendetsore Kurjan 2667 17/10/2016 1 
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6 Shkolla e Mesme Kurjan 2719 24/10/2016 1 

7 Pasurit Fshati Marinez Rruge+ truall, Kullot, 

Shkembore, Perrua, Kanal, Vorreza, Kenet 
2981 15/11/2016 50 

8 Pasurit Fshati Vidhisht Rruge+ truall, Kullot, 

Shkembore, Perrua, Kanal, Vorreza, Kenet 
2960 14/4/2016 17 

9 Prone Pyjore 97 12/01/2017 27 

10 Shkolla 9 vjecare Vlosh 2407 03/07/2017 1 

11 Qendra Shendetsore Kurjan 3652 25/10/2017 1 

12 Prone Rruge 5362/1 26/09/2019 5 

13 Prone Rruge 5362 13/09/2019 1 

14 Godine 3 Kt sociale per strehim 1795 21/04/2020 1 

 Shuma   109 

 

Aneksi nr.3/19. Pika C. Pasqyrat financiare. llogarisë debitorë 468 “Debitorë të ndryshëm, trajtuar 

nga faqja 40 deri në faqen 62 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit 
Nr Emri i debitorit 

Pasq. Nr. 13 Llog. 468 Debitor V. 2019 

Data ose 

viti i 

krijimi 

Vlera e 

debise ne 

01.01.2019 

Shtesat 

gjate V.  

2019 

Pagesat 

gjatё 

periudhes 

2019 

Vlera e 

debise dt. 

31.12.2019 

1 Debitore nga Auditi i Prefektures (NJA Kurjan)  388,243   388,243 

2 B.F.. 2014 78,887   78,887 

3 N.Z. 2014 38,948   38,948 

4 E.S. 2014 522   522 

5 B.S. 2014 19,547   19,547 

6 E.K.  171,967   171,967 

7 R.XH.  62,097   62,097 

8 V.S.  21,797   21,797 

9 R.C.  160,613   160,613 

10 SH.K  100,026   100,026 

11 B.K  215,428   215,428 

12 DH.K.  26,215   26,215 

13 J.B.  246,326   246,326 

14 A.K.  52,310   52,310 

15 N.K.  56,072   56,072 

16 L.G.  22,410   22,410 

17 SH.B.  75,565   75,565 

18 M.B.  53,952   53,952 

19 E.M.  27,053   27,053 

20 E.P.  105,495   105,495 

21 A.D.  113,142   113,142 

22 A.C.  53,268   53,268 

23 A.C.  356,820   356,820 

24 I.A.  219,306   219,306 

25 XH.XH.  75,055   75,055 

26 D.H.  25,025   25,025 

27 M.SH  4,500   4,500 

28 A.Z..  3,400   3,400 

29 I.M.  3,400   3,400 

30 K.R  3,400   3,400 

31 G.T.  3,400   3,400 

32 I.S.  4,100   4,100 

33 S.C.  63,222   63,222 

34 Y.K.  71,702   71,702 

35 G.C.  82,452   82,452 



DOKUMENTI 12 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Projekt Raport për Auditimin e ushtruar në “Bashkinë Roskovec” 

 

108 
 

36 S.P. 2015 29,370   29,370 

37 A.D. 2015 29,370   29,370 

38 H.Q. 2015 57,600   57,600 

39 I.S. 2015 61,000   61,000 

40 P.A. 2015 35,250   35,250 

41 E.C. 2015 249,397   249,397 

42 Debitor per taksa e tarifa vendore NJA Roskovec 2018 26,853,761 13,382,807 26,853,761 13,382,807 

43 Debitor per taksa dhe tarifa vendore NJA Kuman 2018 10,740,140 6,691,558 10,740,140 16,691,558 

44 Debitor per taksa dhe tarifa vendore NJA Strum 2018 25,356,418 10,915,508 25,356,418 10,915,508 

45 Debitor per taksa dhe tarifa vendore NJA Kurjan 2018 6,715,083 8,879,394 6,715,083 8,879,394 

46 Keshilltaret nga KLSH 2017 1,828,662   1,828,662 

47 Subjekte nga KLSH 2017 2,705,657   2,705,657 

 Shuma  77,667,373 49,869,267 69,665,402 57,871,238 

 
Aneksi nr.3/20. Pika C. Pasqyrat financiare. Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, Viti 2019. 

B. Roskovec, trajtuar nga faqja 40 deri në faqen 62 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit 

 

 Subjekti kreditor  Juridik/Fizik Vend. Gjyk. 
Formës Prerë 

Fatura Vlera 
Lekë 

Përshkrimi i kredisë 

Nr. Datë Nr. Datë 

1 SH.L.V.     72,000 Blerje fature per arketim per taksat 

2 A.C     152,578 Blerje mallra ushqimor per kopeshtin 

3 F.     818,809 Energjia muaji dhjetor  2019 

4 U.K.     112,182 Shpenzime per Uje dhjetor 2019 

5      2,000 Tarif leje mjedisore 

6 T.H.     65,000 Shërb. Telefon+ Internet dhjetor 2019 

7 P.SH.     38,390 Sherbimi postar muaji dhjetor 2019 

8 A.     397,848 karburant 

9 C. shpk     857,360 pjes nderrimi per automjete 

10 B.C.     160,800 Mirembajtje e pajisjeve teknike 

11 M.L.     2,880 Larje makina M.L. 

 Shuma;     3,199,053  

 

Kreditore. Llog. 467. B. Roskovec. V. 2019 
 Subjekti kreditor  Juridik/Fizik Vend. Gjyk. 

Formës Prerë 

Fatura Vlera Lekë 

Nr. Datë Nr. Datë 

1 S.   12096836 07.03.2014 86,400 

2 M.H.   7087269 19.05.2015 110,750 

3 Gj.C.    30.06.2015 390,000 

4 Permb. Gjyq. privat   vend.gjyqesor 2016 462,480 

5 S..   53/67881853 28.12.2018 817,440 

6 G.K.M   726/59656726 18.10.2018 11,921,880 

7 SH.   100/60104900 31.07.2018 10,300,000 

8 A&D   2/52607204 31.10.2018 5,400,000 

9 G.   87/65874201 31.08.2018 3,384,340 

10 Z.K.   41/60609041 20.12.2018 3,700,000 

11 SH.   13/65517913 23.11.2018 4,752,480 

12 G.   88/65874202 31.08.2018 1,658,280 

13 G.   94/65874208 30.11.2018 12,811,740 

14 Z.K.   47/60609047 31.01.2019 8,828,280 

15 Z.K.   46/60609046 31.12.2018 7,706,196 

16 SH.   56/44392224 20.12.2018 4,900,000 

17 Z.K.   5/74584805 30.04.2019 6,361,680 
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18 A.K.   75/67774375 30.04.2019 7,499,906 

19 A.   15/67882422 10.05.2019 12,847,112 

20 J.   13/73143164 28.05.2019 1,000,000 

21 A&D   6/52607216 29.05.2019 4,092,300 

22 H.   29/21395029 30.05.2019 999,912 

23 V.K.   53/64894298 30.05.2019 500,000 

24 V.K.   8 /64894358 27.06.2019 2,615,000 

25 A.   17/67882424 28.06.2019 1,388,668 

26 A.   18/67882425 28.06.2019 1,319,760 

27 Z.K.   9/74584809 30.06.2019 7,176,260 

28 S..   198/65507198 01.07.2019 1,872,710 

29 Z.K.   11/74584811 31.07.2019 1,815,520 

30 Z.K.   10/74584810 30.06.2019 5,653,800 

31 Z.K.   13/74584813 31.07.2019 4,673,400 

32 SH.   77/65517977 10.04.2019 8,555,040 

 Shuma     145,601,334 

 
Aneksi nr.3/21. Pika C. Pasqyrat financiare. Analiza e llogarisë 231 “Shpenzime në proces për ritjen e Aktiveve 

të Qëndrueshme të trupëzuara” për vitin 2019, trajtuar nga faqja 40 deri në faqen 62 të Raportit 
Përfundimtar  të Auditimit 

PasqyraNr. 16  B. ROSKOVEC 

Analiza e llogarisë 231. INVESTIMET NE PROCES VITI 2019 

1  

LLOGARIA 2311    

Nr VITET Emertimi CELJE  

01.01.2019 

Shtesagjate

vitit 2019 

Shuma 

1 2018 Pyllezime 2,289,600  2,289,600 

2 2019 Blerjepemedekorative  1912800 1,912,800 

 SHUMA  2,289,600 1,912,800 4,202,400 

2      

Llogarite 2312 per vitin 2019    

Nr VITET Emertimi CELJE  

01.01.2019 

Shtesagjate 

v. 2019 

Shuma 

1 2017 Permiresim I kushtevetebanimit per kom Rom/Egjipt 12,736,027  12,736,027 

2 2018 Sistemimterrenitejashtemtekishes "Shen KollitKurjan " (V-KUKA) 4,667,478  4,667,478 

3 2018 Riparimdhesistemimshkoll 9-vjecare volsh (S..) 1,792,818  1,792,818 

4 2018 Hidroizolim e taracave per shkollat 9-vjecare te B. Roskovec  '(ASI 2A CO ) 479,988  479,988 

5 2018 Permires. kushtevetebanimitkomunit.tepafavorizuara  (SH. SHPK ) 9,728,004 1,279,891 11,007,895 

6 2018 Rikostr. shkolles 9-vjecare "AjetToska" Suk 2(B. B)+Sh. 27,836,365 20,253,887 48,090,252 

7 2018 Rehabilit. ambjenteve sportive + palesterShkolla "AlushGrepcka" (S. ) 20,660,089 29,918,806 50,578,895 

8 2018 ProjektrestaurimiKisha " Shen Kollit ne Kurjan "(J. ) 3,058,532  3,058,532 

9 2018 Sherbimmbikyrjepunimes per objektendertimore (A. ) 21,300  21,300 

10 2019 RiK. I godines 1- kateshepranespitalitRoskovec  908,915 908,915 

11 2019 ProjektrestaurimiKisha e “Shen Kollit" ne Kurjan  1,410,232 1,410,232 

12 2019 RiK.ifushëssëfutbollit, Vidhishtë  1,152,379 1,152,379 

13 2019 Prishjeobjekeshndertimore "Trasportdhepastrim I inertevengaprishjet, lirimi I 
sheshitblloku urban nr.2 Roskovec" 

 2,471,268 2,471,268 

14 2019 Ndertimigodines 3 kateshe per strehimin social  2,500,000 2,500,000 

15 2019 Mbikqyerjepunimeshobjekti"Rehabilitimi I ambjenteve sportive 

+palestershkolla "AlushGrepcka""" 

 314,400 314,400 

16 2019 Mbikq. punimeshobjekti:Rikonstruks. ishkolles 9-vjeçare AjetToska, Suk 2  234,994 234,994 

17 2019 RiK.ishkolles 9-vjecare Velmish  20,000,000 20,000,000 
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18 2019 RiK.godinedhendertimpalestregjimnazi “AdemVrapi  31,222,808 31,222,808 

19 2019 Projekte per permiresimin e kushtevetebanimit per komunitetetepafavorizuara-

Rehabilitim/perforcimibanesaveekzistuese 

 7,087,914 7,087,914 

 SHUMA  80,980,601 118,755,494 199,736,095 

3   

Llogarit 2313 per vitin 2019    

Nr VITET Emertimi CELJE  

01.01.2019 

Shtesa viti 

2019 

Shuma 

1 2017 Sistemimasfalt I rruges Suk 1-Arapaj -Samatic 188,650,800  188,650,800 

2 2017 NdertimUjesjellesi per fshatratMarinez -Jagodine 42,993,003 36,287,514 79,280,517 

3 2017 Projektzhvillimi per fshatin Suk 2 17,628,088  17,628,088 

4 2017 Shperb. Mbikq. punime-Superviz. Obj. ''Nderti. Ujesjellfshat.Marinez -

Jagodine" 

793,095 759,000 1,552,095 

5 2018 Sistemim  I qendres se fshatitNgjeqar 14,085,307  14,085,307 

6 2018 Rikostruksion I rrugeskryesorefshatiMbers 15,034,200  15,034,200 

7 2018 RiK. I rrugesKolanjaketRoskovec 9,768,920  9,768,920 

8 2018 Mirembajtje e rrugevetebrendeshme NJ.A STRUM 4,963,680  4,963,680 

9 2018 RiK. I rruges "ElmazPelo " Kuman 1,000,000  1,000,000 

10 2018 Blerjetubobetoni per rrugedherrjete 419,760  419,760 

11 2018 KUZ Lagjaish-kom Kuman -Faza III 1,504,140  1,504,140 

12 2018 Rikualifikimi urban rrugakryesore Suk 2 (vazhdim) 3,000,000 9,688,492 12,688,492 

13 2018 Asfaltim I rrugeveteqytetitRoskovec 3,000,000  3,000,000 

14 2018 Blerjematerjaleobjekti "Ndertim KUZ LagjaShurdhenjfshati Kuman " 6,304,446  6,304,446 

15 2018 Rehabilitimiish-bllokut S.M.T ,RoskovecFaza I 3,000,000  3,000,000 

16 2018 Rikostruksion I rruges "Gegallaret + Kumaraket ",fshatiKurjan 2,499,999  2,499,999 

17 2018 Rikostruksion I rruges ''Likallaret" fshatiVlosh (vazhdim) 1,400,000  1,400,000 

18 2018 Rikostr. rrugesLagjToska ,fshati Suk (Rruga Lime dheHyrkaj ),L=1437ML" 1,500,000  1,500,000 

19 2018 Rikon. Rrug.LgjKurtan,fshatiNgjeqar-Faza I (Germim+vepraartimbushjcakull) 3,000,000  3,000,000 

20 2018 Riparim I shkarjes ne rrugenfshatiLuar 4,767,360  4,767,360 

21 2018 Rikostruksion I rruges Kuman -Luar-Vidhisht 2,200,000 14,447,244 16,647,244 

22 2018 Kol/pun/bjek/"Reha/pjesirrje/ujit/Suk 1 Rosk/FazaII"Perm/kush/ban/ekom/Rom 29,785  29,785 

23 2018 Sherbim I mbikqyrjesPunimesh-Suprevizion ,objekti:Rikostruksion I 

stacionevetepompimit,Jagodin,Arapaj,Metushet,Hoxhenj (A. ) 

73,080  73,080 

24 2018 Sherbim I mbikqyrje punimesh-supervizion,objekti:"MbrojtjengalumiSeman I 
st.tepompimit,Hoxhenj Suk1 

66,000  66,000 

25 2018 Sherbimmbikqyrje punimesh-supervizion,objekti:''Rikostruksion I 
rrugesElmasPelo '' (NOVATCH STUDIO) 

40,440  40,440 

26 2016 Diferncengabilanci 836,000  836,000 

27 2019 Ndertimsinjalistike ne qytet – faza  e pare  12,000,000 12,000,000 

28 2019 RiK.irrugësRrethrrotullimi "Vajzamyzeqare"-Marinëz - Faza I  11,984,000 11,984,000 

29 2019 KUZ Lagjatekish-komuna Kuman– Faza III  2,940,998 2,940,998 

30 2019 RiK.irruges “ElmasPelo” fshati Kuman  3,483,217 3,483,217 

31 2019 RiK.irrugeskryesore, fshatiMbers , Loti II, L=895  ml  3,000,000 3,000,000 

32 2019 Asfaltimirrugeveteqytetit, Roskovec  4,497,463 4,497,463 

33 2019 Rehabilitimiiish-bllokutte S.M.T, Roskovec-Faza I”  2,449,080 2,449,080 

34 2019 Rikon. Rrug. Lagj.Cobenjtë + Ndërt. trotuarinërrugën e LagjKafaj,fshati Strum  2,210,000 2,210,000 

35 2019 RiK.irrugëssëVarrezave  “LagjiaShabanaj"  1,463,566 1,463,566 

36 2019 RiK.Rruga e Varrezave,fshatiStrum,L=229 m  2,176,712 2,176,712 

37 2019 RiK.irruges “Gegallaret+”Kumaraket”, fshatiKurjan  3,547,306 3,547,306 

38 2019 RiK.irruges “Likallaret” , fshatiVlosh (vazhdim)  5,004,832 5,004,832 

39 2019 Rikon. rrugesLagjaToska , fshati Suk,(Rruga Lime dheHyrkaj),L=1437 ml  1,288,880 1,288,880 

40 2019 RiK.irruges se Varrezave , fshatiArapaj , L=290 ml  1,119,600 1,119,600 
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41 2019 RiK.irruges se Varrezave , fshatiVlosh , L=500 ml  2,366,400 2,366,400 

42 2019 RiK.rruga e Varrezave,fshatiMarinez (Asfaltim)  1,500,000 1,500,000 

43 2019 AsfaltimirrugeskryesoretefshatitVelmish  2,000,000 2,000,000 

44 2019 RiK.irrugëssëXhokallarët,fshati Strum  2,499,480 2,499,480 

45 2019 Rikon. I rruges "Gogallaret",L=890 ml+rruges se varrezave,LagjiaQender 

,L=280 ml, fshatiNgjeqar 

 6,392,900 6,392,900 

46 2019 SistemimAsfaltimirruges “Rrethrotullimi-YzedinHatillari  3,000,000 3,000,000 

47 2019 RiK.irruges se lagjesMetushaj ,fshati Suk1, L =1074 ml- Faza I  4,000,000 4,000,000 

48 2019 Rikonstr. rruges "Shkolla  9-vjeçare- Demollarët ",fshatiVidhisht, L=860ml  5,404,188 5,404,188 

49 2019 SistemimasfaltimirrugëssëfshatitJagodinë(vazhdim)  4,503,456 4,503,456 

50 2019 Rehabilitim I pesekanaleveujites ne zonen e Sukut  19,493,567 19,493,567 

51 2019 Supervizionteobjektit: Rehabilitim I pesekanaleveujites ne zonen e Sukut  500,000 500,000 

52 2019 Rehabilitim I ujembledhesitteKurjanit  13,767,193 13,767,193 

53 2019 Supervizionteobjektit :"Rehabilitim I ujembledhesitteKurjanit"  540,000 540,000 

54 2019 Blerjematerjalehidraulike per Ujesjelles-Kanalizimesh.aRoskovec  1,248,960 1,248,960 

 SHUMA 328,558,103 185,564,048 514,122,151 

4      

LLOGARIA 2315    

Nr VITET Emertimi CELJE  

01.01.2019 

Shtesagjate

V.  2019 

Shuma 

1  Blerjeminiekskavator 3,468,000  3,468,000 

2 2019 Blerjeminiekskavator  3,300,000 3,300,000 

 SHUMA  3,468,000 3,300,000 6,768,000 

  TOTALI 415,296,304 309,532,342 724,828,646 
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