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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE. 

I.1-Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit. 

Kontrolli i Lartë i Shtetit (këtu e vijim KLSH), në periudhën nga data 14.7.2022 deri në 

5.8.2022 realizoi auditimin financiar të veprimtarisë ekonomike dhe financiare të 

subjektit Bashkia Delvinë, sipas programit të auditimit nr. 691/1, datë 13.7.2022 të 

miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit për periudhën nga data 01.01.2021 

deri më 31.12.2021. 

Auditimi u krye me zgjedhje për pasqyrat financiare të vitit 2021, mbi bazë materialiteti 

dhe risku gjendja aktuale e sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe 

monitorimi i tyre nga Auditi i Brendshëm, planifikimi dhe zbatimi i buxhetit për të 

ardhurat dhe shpenzimet, mbajtja e kontabilitetit dhe hartimi i pasqyrave financiare, 

aplikimi i rregullave kontabël. Për këto u analizuan pyetësorët e vetëvlerësimit, akt-

rakordimit me thesarin duke shkarkuar transaksione financiare nga data baze i thesarit, u 

krye analiza e posteve të bilancit dhe llogarive analitike me formatet shoqëruese të tyre 

duke prekur zonat e llogarive, 600 “paga”; 401-408 “Furnitorë e llogari te lidhura me 

to”; 467 “Kreditore te ndryshëm”; 602 “Shpenzime operative” dhe 230- 231 “Investime”, 

si dhe me zgjedhje procedurat e prokurimit zbatimi i kontratave të ndërtimit. 

Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoi, analizoi dhe arriti në konkluzione se në bazë të 

dokumentacionit të kërkuar dhe të vënë në dispozicion nga subjekti (me zgjedhje), për të 

arritur në një siguri të arsyeshme në dhënien e opinionit të auditimit. 

Gjatë gjithë procedurës së këtij auditimi, janë mbajtur në konsideratë Standardet 

Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI), Manuali i auditimit financiar, Rregullorja 

funksionimit organizativ dhe administrativ të KLSH, Rregullorja e procedurave të 

auditimit, Kodi i etikës, si dhe praktikat më të mira audituese të fushës. 

Gjetjet e këtij auditimi janë të karakterit organizativ dhe të ardhurave të munguara, të cilat 

i janë nënshtruar skepticizmit profesional dhe gjykimit objektiv të audituesve, duke i 

dhënë mundësi KLSH në dhënien e rekomandimeve përkatëse për përmirësimin e 

gjendjes, si dhe për të evidentuar përgjegjësitë nëpërmjet rekomandimit të masave 

disiplinore. 

 

Raporti Përfundimtar i Auditimit është i strukturuar në pesë kapituj: përmbledhja 

ekzekutive; hyrja, me çështjet e objektivave dhe qëllimi i auditimit, përgjegjësitë e 

strukturave drejtuese dhe të Audituesve, kriteret, identifikimi i çështjeve etj.; përshkrimi i 

auditimit, në të cilin paraprin një informacion i përgjithshëm mbi subjektin e audituar dhe 

vazhdon me trajtimin e rezultateve të auditimit për secilin prej 5 drejtimeve të auditimit; 

në kapitullin e katërt jepen gjetjet dhe rekomandimet dhe në fund janë anekset. 

 

I.2. Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe Rekomandimeve 

Gjetja 

Nr. 

 

Përmbledhje e gjetjes 

 

Rëndësia 

Referenca 

me 

Raportin 

 

Rekomandimi 

1 

Nga auditimi u konstatua se gjendja 

kontabël (kosto historike) për vitin 2021 e 

llogarisë 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” 

është e analizuar për 96 objekte inventari me 

vlerë 716,465,452 lekë. Sipas pasqyrës 

analitike të kësaj llogarie, rezulton se nuk 

është zbritur vlera e investimeve të kryera në 

ujësjellësi që duhej të transferohej tek 

shoqëria “Ujësjellës Kanalizime” SHA 

Delvinë, kjo për 4 objekte me vlerë 

4,977,502 lekë. 

Këto veprime kanë ndikim në informacionin 

45-61 
Pika 3 e 

programit 

Kryetari i Bashkisë në bashkëpunim me Drejtorinë 

e Financës të ngrejë grup pune me specialistë të 

fushës, për transferimin e Aseteve shoqërisë 

“Ujësjellës Kanalizime” Sh.A me akte marrje në 

dorëzim të firmosura nga të dy palët dhe të kryhen 

veprimet kontabël në mbyllje të pasqyrave 

financiare duke zbritur vlerën 4,997,502 lekë. 
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Gjetja 

Nr. 

 

Përmbledhje e gjetjes 

 

Rëndësia 

Referenca 

me 

Raportin 

 

Rekomandimi 

kontabël të pasqyrave financiare të vitit 

2021, në lidhje me plotësinë e vlerave të 

Aktiveve Afatgjata Materiale, të numrit për 

efekt të inventarit fizik të tyre dhe të 

llogaritjes së amortizimit.  

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim 

me Udhëzimin e MF nr. 30 datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik” i ndryshuar pikat 26, 28, 30, 

74 dhe 85,Udhëzimin e MFE nr. 05, datë 

21.02.2022 “Për disa ndryshime në UMFE 

nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e 

përgatitjes, paraqitjes e raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore të njësive të 

Qeverisjes së Përgjithshme”, Kreu II pika 5, 

36 dhe Kreu III pika 30. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 3 faqe 45-61, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

2 

Nga të dhënave të bilancit, konstatohet se 

totali i faturave të palikujduara në fund të 

vitit 2021 paraqitet për vlerën 74,437,911 

lekë, nga këto: Llog (401-408) “Furnitor e 

llogari të lidhura me to”, paraqiten në 

vlerën 2,352,364 lekë dhe detyrime të tjera 

në llog (467) “Kreditorë të ndryshëm”, 

paraqitet në vlerën 72,085,547 lekë, sipas 

të dhënave të Aneks 2.1, bashkëlidhur 

Projekt raportit të Auditimit: 

Nga bashkia nuk është planifikuar për 

likujdim e gjithë vlera e faturave të 

palikujduara në shumën 51,791 mijë lekë, 

por është planifikuar në masën 42.9% ose 

në vlerë 22,263 mijë lekë,nga e cila: për 

llog. 602 në shumën 11,764 mijë lekë dhe 

për llog 230+231 në shumën 10,499 mijë. 

Nga auditimi konstatohet se kemi 

mospërputhje të vlerës së kreditorëve 

(faturave të palikujduara) në fund të 

periudhës ushtrimore viti 2021, midis të 

dhënave që përcillen në MFE (vlera 

51,449,232 lekë) dhe të dhënave të 

evidentuara dhe raportuara në buxhet për 

vlerën 74,437,911 lekë, me një diferencë në 

shumën 22,988,679 lekë, kjo pasi sipas 

bashkisë dhe në zbatim të Udhëzimit të 

MFE nr. 37, datë 6.10.2020 “Mbi 

monitorimin dhe publikimin periodik të 

stokut të detyrimeve të qeverisë së 

përgjithshme” do klasifikohen stok 

detyrimesh të prapambetura faturat 

kreditore me mbi 60 ditë kalendarike. Pra 

diferenca është për faturat që janë paraqitur 

për pagesë nën 60 ditë kalendarike. 

Nga të dhënat e pasqyrës së gjetjes se 

faturave të palikujduara në fund të 

periudhave ushtrimore dhe planifikim në 

buxhetin pasardhës për likujdim, 

konstatohet se nuk ndiqet radha e pagesës, 

ku vërehen faturave të viteve të kaluara të 

24-38 

Pika 2 e 

programi

t 

-Drejtoria e Financës në Bashkinë Delvinë, të 

marrë masa që me miratimin e fondeve sipas 

funksioneve dhe zërave të shpenzimeve, prioritet 

të kenë detyrimet e papaguara të vitit paraardhës, 

për të cilat të bëhet përcaktimi i tyre në vlerë dhe 

detajimi për çdo program, si dhe të sigurojë 

raportim të saktë të tyre në MFE dhe në 

kontabilitet.  

-Planifikimi i procedurave për 

investime/shërbime dhe blerje mallrash të bëhet 

mbi bazën e realizmit të të ardhurave dhe jo të 

planifikimit, kjo për të ulur në maksimum vlerën 

e kreditorëve (faturave të palikujduara), në fund 

të periudhës, duke planifikuar ato shërbim dhe 

investime më të domosdoshme për nevojat e 

Bashkisë Delvinë. 

-Shpërndarja e fondeve buxhetore të bazohet në 

parashikimin e fluksit të hyrjeve të parasë dhe të 

angazhimeve, ku të sigurohet një përdorim 

efiçent i burimeve financiare, duke rritur 

financimet nga të ardhurat e veta. 

-Kryetari i Bashkisë Delvinë në bashkëpunim me 

Drejtorinë e Financës, të paraqesë në mbledhjen e 

Këshillit Bashkiak, një material për gjendjen e 

faturave të pa likuiduara në vite, të hartojë një 

grafik duke zbatuar të gjitha radhën e pagesave 

sipas nivelit të realizimit të të ardhurave.  
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Gjetja 

Nr. 

 

Përmbledhje e gjetjes 

 

Rëndësia 

Referenca 

me 

Raportin 

 

Rekomandimi 

cilat ose nuk parashikohen ose 

parashikohen me diferenca, kjo e fundit 

ndodh dhe për faturat e viteve të fundit, 

megjithëse punimet/shërbimet kanë 

përfunduar dhe subjektet kanë paraqitur 

faturat për likujdim, sipas aneks 2.3 

bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të 

Auditimit.  

Mos planifikimi i vlerës së plotë të faturave 

dhe pse janë me dokumentacion të rregullt, 

çon në trajtim me dy standarte të 

subjekteve, duke penalizuar disa dhe 

favorizuar disa të tjera, duke mos ndjekur 

radhën e pagesës sipas periudhave për 

pagesën e kryerjes së shërbimit që këto 

subjekte kanë ofruar bashkisë Delvinë, si 

dhe i jep mundësi padrejtësisht bashkisë që 

me fondet të cilat nuk planifikohen për 

likujdimet të këtyre faturave kreditore të 

planifikojë shpenzime për shërbime/ blerje 

mallra dhe investime jo në raport të fondet, 

duke krijuar dhe rritur vlerën e faturave 

kreditore ose thënë ndryshe borxhin që 

bashkia Delvinë ka ndajë subjekteve të 

ndryshme. Këto veprime e klasifikojnë 

këtë bashki me vështirësi financiare deri 

në faliment, pasi stoku i detyrimeve të 

prapambetura paraqitet mbi 39.3% e 

shpenzimeve vjetore të miratuara. 
Për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2021, u 

konstatua se nuk janë likuiduar 41 fatura në 

vlerën 21,346,351 lekë brenda afatit 30 

ditorë nga momenti i paraqitjes se tyre, si 

dhe 10 fatura nuk janë likujduar në vlerën 

e plotë. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërm 

janë në kundërshtim me nenet 50 - 51 të 

ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për 

Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar; pika 

101 dhe 102 të udhëzimi të MFE nr. 2, datë 

06.02.2012 “Për Procedurat Standarde të 

Zbatimit të Buxhetit” me ndryshime; neni 47 

të ligjit nr. 68/2017 “Për Financat e 

Vetëqeverisjes Vendore”; nenet 79 -80 -81 

dhe pikat 8 dhe 184 të Udhëzimit nr. 9, 

datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde 

të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar; 

Udhëzimin e MFE nr.37, datë 06.10.2020 

“Për monitorimin dhe publikimin periodik 

të stokut të detyrimeve të prapambetura të 

qeverisjes së përgjithshme”, si dhe pikën 

15 në Udhëzimin nr.5, datë 21.02.2022 

“Për disa ndryshime në Udhëzimin nr.8 

datë 09.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e 

Qeverisjes së Përgjithshme”, i ndryshuar, si 

dhe Udhëzimi i MF nr. 5, datë 27.12.2014 
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Gjetja 

Nr. 

 

Përmbledhje e gjetjes 

 

Rëndësia 

Referenca 

me 

Raportin 

 

Rekomandimi 

ndryshuar me UMF nr. 5/1, datë 21.5.2014 

“Për shlyerjen e detyrimeve të 

prapambetura”. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën 2 faqe 24-38, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 

3 

Nga të dhënat e paraqitura nga Sektori i 

Taksave, Tarifave, Lejeve dhe Licensave në 

Bashkinë Delvinë, rezulton se për periudhën 

objekt auditimi janë mbajtur akt-rakordimet 

çdo muaj dhe vjetorë, por që janë të paplota, 

pasi në to nuk evidentohet se sa është numri 

i personave që duhet të paguajnë detyrimin, 

sa nga këto persona plotësojnë kriteret për 

pagesa, sa kanë paguar, sa nuk paguajnë dhe 

nëse vlera e arkëtuar nga agjentët tatimorë 

janë likuiduar në afat apo jo, kjo për ASHK 

(nga shitja e pasurisë), Drejtoria e 

Transportit (për mjetet qarkullues) 

dheDrejtoria Rajonale Tatimore Sarandë 

(tatim mbi të ardhurat (TAP). 

Bashkia Delvinë nuk ka krijuar baza të plota 

të dhënash për detyrimet që vilen nëpërmjet 

agjentëve tatimorë, në bazë të të cilave të 

bëjë akt-rakordimet. N.q.s. krijohen baza të 

plota dhe gjithëpërfshirëse për të dhënat, do 

të jetë e mundur të bëhet një planifikim i 

saktë, real dhe i realizueshëm. Për sa më 

sipër, Bashkia Delvinë nuk ka bërë asnjë lloj 

analize për mosrealizimin e këtyre taksave 

dhe jo vetëm këtyre. Në lidhje me 

mosrealizimet e taksave nga agjentët 

tatimorë, Bashkia Delvinë, duhet të marrë 

masa për evidentimin e diferencave të 

përmbledhura sipas llojit të taksës/tarifës, të 

cilat përbëjnë mungesë të ardhurash për 

buxhetin e saj dhe të fillojë procedurat për 

gjobitjen e këtyre agjentëve tatimorë me 

50% të shumës së plotë të taksave/tarifave të 

përmbledhura apo të shmangura. 

Konstatojmë se sipas Sektori i Taksave, 

Tarifave, Lejeve dhe Licensave në Bashkinë 

Delvinë, mos arkëtimet nga ana e ASHK-së 

Drejtoria Sarandë janë për shkak të 

anashkalimit të arkëtimit të këtyre 

detyrimeve për taksën e infrastrukturës, për 

të cilat nga Bashkia Delvinë nuk është 

kërkuar vazhdimisht në rrugë zyrtare që të 

mos i kryejnë veprimet e regjistrimit të 

pronës nga këto lloj subjektesh, pa paraqitur 

dokumentin e pagesës së kësaj takse.  

Veprime në kundërshtim me ligjin nr. 

139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i 

ndryshuar, ligji nr. 68/2017 “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, ligji nr. 

9632, datë 30.10.20106 “Për sistemin e 

taksave vendore”, ligji nr. 9920, datë 

19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore”, me 

ndryshime, ligji nr. 68/2017 “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, ligji nr. 

38-45 

Nënpika 

2.6 e 

programit 

Sektori i Taksave, Tarifave, Lejeve dhe Licensave 

në Bashkinë Delvinë, të marrë masa për: 

a- Krijimin e bazës së të dhënave për subjektet, 

tarifat apo taksat e të cilave mblidhen nëpërmjet 

agjentëve tatimorë, të kryqëzohet informacioni me 

institucionet e tjera përkatëse dhe rakordimet të 

bëhen në fund të çdo muaji sipas formularit 

përkatës të miratuar nga Ministri i Financave. 

b- Mbajtjen e një aktrakordimi për verifikimin e 

taksave dhe tarifave të vjela nga agjentët tatimorë, 

ku të evidentohen diferenca të pa mbledhura për 

taksat dhe tarifat vendore të cilat gjenerohen 

nëpërmjet agjentëve tatimorë (të cilat përbëjnë 

mungesë të ardhurash për buxhetin e saj), si dhe të 

fillojnë procedurat për gjobitjen e agjentëve 

tatimorë me 50% të shumës së plotë të 

taksave/tarifave të pa mbledhura apo të 

shmangura. 
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Gjetja 

Nr. 

 

Përmbledhje e gjetjes 

 

Rëndësia 

Referenca 

me 

Raportin 

 

Rekomandimi 

9975, datë 28.7.2008, “Për Taksat 

Kombëtare”, i ndryshuar, UMF nr. 26, 

datë04.09.2008 dhe UMF nr. 12, datë 

4.4.2017, “Për Taksat Kombëtare”, etj. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2.6 faqe 38-45, 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4 

Nga auditimi i dokumentacionit për 

zbatimin e rekomandimeve të KLSH 

paraqitur me shkresën nr. 1110/7, datë 

20.12.2021, në mënyrë të përmbledhur 

paraqitet si vijon: 

a. Për përmirësimin e gjendjes janë 

rekomanduar 6 masa organizative, nga të 

cilat janë pranuar plotësisht. Nga të 

pranuarat janë zbatuar 5 masa dhe në proces 

zbatimi 1 (një) masë. 

b. Për masa mos efektivitet, është 

rekomanduar 1 (një) masë me vlerë 42,84 

mijë lekë, nga e cila pranuar dhe zbatuar nga 

subjekti. 

c. Për masa mungesë të ardhurash është 

rekomanduar 1 (një) masë me vlerë 38,526 

mijë lekë, e cila është në proces zbatimi, ku 

nga vlera e rekomanduar prej 38,526 mijë 

lekë, arkëtuar vlera 1,529 mijë lekë dhe 

mbetet për arkëtim vlera 36,997 mijë lekë.  

d. Për masa disiplinore, janë rekomanduar 

gjithsej 11 masa të cilat janë pranuar dhe 

zbatuar nga subjekti. 

Veprime në kundërshtim me ligjin nr. 154, 

datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” 

neni 15, “Të drejtat e KLSH”, germa (j). 

ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes vendore”. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 4 faqe 61-62, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

61-62 
Pika 4 e 

programit 

Kryetari i Bashkisë Delvinë të marrë masa për 

zbatimin e plotë të rekomandimeve në proces ose 

të pazbatuara, dërguara nga KLSH me shkresën nr. 

1110/7 datë 20.12.2021 “Për zbatimin e 

Rekomandimeve nga auditimi i kryer në Bashkinë 

Delvinë”, duke nxjerrë përgjegjësitë e personave 

përgjegjës për mos zbatimin e tyre, respektivisht 

për: 

Për masa organizative. 

Rekomandimi 5.1:Kryetari i Bashkisë Delvinë të 

marrë masa për ngritjen e një strukturë të veçantë 

për planifikimin vjetor të nevojave për karburant, 

bazuar në numrin e mjeteve, gjendjet teknike të 

tyre, normativave të harxhimit sipas katalogut ose 

me procesverbal argumentimi, volumit të punës që 

kryhen në vitin paraardhës, sasi e cila duhet të 

miratohet në Këshillin Bashkiak. 

 

Për uljen e borxhit tatimor. 

Rekomandimi 1.1: Sektori i të Ardhurave në 

Bashkinë Delvinë, 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 R.SH”, i ndryshuar, të marrë masa për 

nxjerrjen e njoftim vlerësimet tatimore për 

debitorët duke ndjekur të gjitha rrugët për 

arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe tarifat 

vendore në fund të periudhës në vlerën 38,526,012 

lekë. 
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Nga auditimi i të dhënave, rezulton se më 

datë 31.12.2021 gjendja e debitorëve nga 

taksat e tarifat vendore për subjektet fizik/ 

juridik dhe abonentë familjarë paraqitet në 

shumën 44,730,794 lekë, nga e cila 

subjektet në vlerën 13,803,160 lekë dhe 

abonentë familjarë në vlerën 30,927,634.  

Niveli i detyrimeve të paarkëtuara në vitin 

2021 në krahasim me vitit 2020 vjen në 

rritje për vlerën 5,476 mijë lekë, ku nga 

vlera 39,253 mijë lekë në fund të vitit 2020 

në fund të vitit 2021 paraqiten në shumën 

44,730 mijë lekë. 

Totali i detyrimeve të paarkëtuara është 

51.8% (44,730/86,200) e parashikimit vjetor 

të të ardhurave, si e ardhur e munguar në 

buxhetin e bashkisë Delvinë.  

Në totalin e detyrimeve debitorët familjarë 

zënë 69% e detyrimeve totale vjetore.  

Referuar të dhënave nga Sektori i Taksave, 

Tarifave, Lejeve dhe Licensave Bashkia 

Delvinë nuk është llogaritur penaliteti 

38-45 

Nënpika 

2.6 e 

programit 

Sektori i Taksave, Tarifave, Lejeve dhe Licensave 

në Bashkinë Delvinë, të marrë masa për nxjerrjen 

e njoftim vlerësimit tatimor për debitorët, duke 

ndjekur të gjitha rrugët për arkëtimin e detyrimeve 

për taksat/ tarifat vendore në fund të vitit 2021 në 

vlerën 44,730,794 lekë, 
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Gjetja 

Nr. 

 

Përmbledhje e gjetjes 

 

Rëndësia 

Referenca 

me 

Raportin 

 

Rekomandimi 

(kamatëvonesë), për mos likujdim në afat të 

detyrimevenë vlerën 9,796,043 lekë. 

Gjithashtu evidentohet një numër subjektesh 

të cilët dhe pse ushtrojnë aktivitet çdo vit ju 

rigjenerohet njoftim detyrimi për vitin 

vijues, janë lejuar që të ushtrojnë aktivitet pa 

bërë likuidimet e detyrimeve ndërvite.  

Një numër subjektesh me status 

pasiv/mbyllur paraqiten me situatë debitore 

(5 subjekte me vlerë 238,044 lekë), e cila ka 

lejuar mbylljen e këtyre subjekteve pa 

likuiduar detyrimet fiskale, duke u bërë 

premisë për kalimin e tyre në borxh të 

paarkëtueshëm ose të keq.  

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme 

janë në kundërshtim me Kreun XI-Mbledhja 

me forcë e detyrimit tatimor të papaguar, të 

ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për 

procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, me ndryshimet dhe Udhëzimit 

nr. 24, datë 02.09.2008 “Për procedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”, me 

ndryshime; ligjin nr. 7895, datë 

27.01.1995,“Kodi Penal i Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar, neni nenet 15 dhe 

181 -Mospagimi i taksave dhe tatimeve, apo 

të parashikimit të vendimeve (vlerave) të 

gjobave të përcaktuara në nenin 46 të ligjit 

“Për Kundërvajtjet Administrative” (brenda 

2 viteve), ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995, 

me ndryshimet e mëvonshme, neni 181 -

Mospagimi i taksave dhe tatimeve, me pikat 

3,4, 5 dhe 5, të nenin 45 – “Çregjistrimi i 

subjekteve tatimore”, të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në 

RSH”, me ndryshime. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 2.6 faqe 38-45, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 
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Taksa e Ndikimit në Infrastrukturë dhe taksa 

nga ndërtimet pa leje (ALUIZNI-t), sipas të 

dhënave për vitin 2021 janë realizuar në 

masën 63% ose nga vlera 3,120 mijë lekë të 

planifikuar është arkëtuar vlera 1,969 mijë 

lekë. Mos realizimi vjen si rezultat i mos 

lëshimit të lejeve të ndërtimit në raport me 

planifikimin në fillim të periudhës dhe mos 

ndjekjen e procedura për arkëtimin e taksës 

nga ndërtimet e reja në bashkëpunim me 

ASHK Drejtoria Sarandë. 

Taksa nga ndërtimet e reja (nga legalizimet), 

ku referuar të dhënave, detyrimi për këtë 

taksë në fund të vitit 2021 paraqitet në 

shumën 484,787 lekë, ku nga vlera e 

planifikuar prej 2,386,680 lekë është 

arkëtuar vlera 1,901,893 lekë, duke mbetur 

për likujdim vlera 484,787 lekë, si mungesë 

të ardhurash në buxhet 

Veprime në kundërshtim me nenin 27 pika 

(d), të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për 

38-45 

Nënpika 

2.6 e 

programit 

- Drejtoria e Planifikim Zhvillim Territorit në 

bashkëpunim me Sektori i Taksave, Tarifave, 

Lejeve dhe Licensave në Bashkinë Delvinë, të 

marrë të gjitha masat duke ndjekur të gjitha rrugët 

administrative e ligjore në të gjitha shkallët për 

arkëtimin e vlerës prej 484,787 lekë. 

- Kryetari i Bashkisë Delvinë nëpërmjet 

bashkëpunimit institucional, t’i kërkojë ASHK-së, 

Drejtoria Sarandë, që të mos pajisë me çertifikata 

legalizimi subjektet apo individët përfitues nga 

procesi i legalizimit pa kryer pagesat e taksës së 

ndikimit në infrastrukturë në masën 0.5% të vlerës 

së investimit për objektet që përfitojnë nga 

legalizimi. Në rastet kur nga ASHK është vijuar 

me dhënien e certifikatës së legalizimit të kërkohet 

bllokimi i pronës deri në kryerjen e pagesës së 

taksës së ndikimit në infrastrukturë. 
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Gjetja 

Nr. 

 

Përmbledhje e gjetjes 

 

Rëndësia 

Referenca 

me 

Raportin 

 

Rekomandimi 

legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 

ndërtimeve pa leje dhe Vendim të KB nr. 91, 

datë 26.12.2017 (paketa fiskale për vitin 

2018), Vendim të KB nr. 114, datë 

24.12.2018 (paketa fiskale për vitin 2019), 

Vendim të KB nr. 95, datë 26.12.2019 

(paketa fiskale për vitin 2020) dhe Vendim 

të KB nr. 94, datë 21.12.2020 (paketa fiskale 

për vitin 2021). (Më hollësisht trajtuar në 

pikën 2.6 faqe 38-45, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 

 
I.2. Konkluzioni dhe Opinioni i Auditimit 

Nga auditimi i pasqyrave financiare (bilance) të vitit 2021, grupi i auditimit të KLSH, pas 

vlerësimit të dokumentacionit, arrin në konkluzionin për një “Opinion i 

modifikuar/kualifikuar”, pasi disa nga llogaritë nuk paraqesin drejt në të gjitha aspektet 

materiale, pozicionin e llogarive në fund të periudhave ushtrimore, performancës 

financiare dhe fluksin e parasë në përputhje me kuadrin e Raportimit Financiar të Sektorit 

Publik. 

 

OPNIONI I AUDITIMIT: 

I. Opinioni i pasqyrave financiare vitin 2021:  

Grupi i auditimit të KLSH-së, ka audituar pasqyrat financiare të Bashkisë Delvinë për 

periudhën ushtrimore 01.01.2021 – 31.12.2021, të cilat përfshijnë pasqyrat e pozicionit 

financiar, të performancës financiare, të ndryshimit të aktiveve, të fluksit të mjeteve 

monetare dhe shënimet shpjeguese. Auditimi ka përfshirë ekzaminimin, në bazë 

testimesh, të dokumenteve që mbështesin shumat dhe shpalosjet në pasqyrat financiare, 

ku u bë vlerësimi i parimeve kontabël të përdorura dhe vlerësimeve të bëra nga drejtuesit, 

si dhe vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare. 

Nën gjykimin profesional të audituesit, grupi i punës ka marrë në konsideratë pragun e 

materialitetit për vitin 2021 prej 2% (vlerën 4,428 mijë lekë (Aneksi 1, bashkëlidhur 

Raport Auditimit) për tu konsideruar, pasi gjatë kryerjes së testeve të kontrollit është 

arritur në përfundimin që sistemet e kontrollit të brendshëm kanë risk të ulët deri në të 

moderuar. 

 

Opinion i modifikuar/kualifikuar: 

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

standardeve mbi raportimin financiar për vitin 2021, 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. 5, datë 22.12.2022 “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 kualifikuar, të përshkruara në 

paragrafin e “Bazës për Opinionin”. 

 

Baza për opinion e pasqyrave financiare: 

Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 

(SNA-të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të 

detajuar në seksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Pasqyrat 
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Financiare. Ne jemi të pavarur nga Njësia shpenzuese Bashkia Delvinë, në përputhje me 

kërkesat etike që janë të zbatueshme për auditimin e pasqyrave financiare, si dhe kemi 

përmbushur përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se 

evidenca e auditimit që kemi siguruar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të 

dhënë një bazë për opinionin tonë. (ISA 700-ISSAI 1700).  

Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se, pasqyra e pozicionit financiar, pasqyra e 

performancës financiare, pasqyra e ndryshimeve në kapital, pasqyra e flukseve e mjeteve 

monetare, si dhe shpjegimet janë përfshirë në deklaratat financiare, por gjatë auditimit 

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

përhapura (ISA 705-ISSAI 1705).  

- Nga auditimi ka rezultuar se llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore”, nuk pasqyron 

saktë gjendjen e saj, pasi nuk është zbritur vlera 4,997,502 lekë, që i përket 4 objekteve që 

duhej të transferoheshin në ndërmarrjen e “Ujësjellës Kanalizime” shaDelvinë.  

-Nga 137 objekte inventari të pasurive të paluajtshme me kosto historike që i përkasin 

llog. 210 “Toka troje terrene”, llog. 211 “Pyje plantacione”, 212 “Ndërtesa e 

konstruksione” dhe llog. 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”, në vlerën 966,947,459 lekë, 

Bashkia Delvinë nuk posedon titull pronësie. 

 

Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë Delvinë: 

Strukturat drejtuese të subjekti Bashkia Delvinë, janë përgjegjës për përgatitjen dhe 

prezantimin e saktë të pasqyrave financiare në përputhje me kërkesat e ligjit “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe kërkesat e tjera në kuadrin e raportimit 

financiar në fuqi, si dhe funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm që ka rezultuar 

i nevojshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare, për të shmangur gabimet apo 

mashtrimet. Personat përgjegjës për drejtimin janë përgjegjës për kontrollin e procesit të 

raportimit financiar.  
 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH: 

Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme nëse 

pasqyrat financiare në tërësi, nuk paraqesin anomali materiale, kështu si pasaktësi apo 

gabime që mund të kenë ekzistuar, si dhe për të konkluduar me një raport auditimi që 

përfshin një opinion. Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton 

që auditimi i kryer në përputhje me standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo 

anomalie që mund të ekzistojë. Përveç standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu 

aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin profesional në punën audituese.  

Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e pasqyrave 

financiare të periudhës aktuale të cilat i përshkruajmë në raportet e auditimit, me 

përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vënien në dispozicion të tyre për 

publikun ose në raste të rralla kur vetë ne vendosim që këto çështje nuk duhet të 

përfshihen në raport për shkak të pasojave negative që publikimi i tyre mund të sjellë në 

publikun e gjerë.  

Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e 

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

janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit 

të auditimit. 

 

 

 

II. HYRJA 

Mbështetur në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 691/1, datë 13.7.2022, 

miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 14.7.2022 deri në datë 5.8.2022, në subjektin 
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Bashkia Delvinë, për periudhën nga 01.01.2021 deri në 31.12.2021, u krye auditimi 

“Financiar” nga Grupi i Auditimit me përbërje:  

1. K.GJ, Përgjegjës Grupi 

2. P.GJ, Auditues 

 

a- Objektivat dhe qëllimi i auditimit: Objektivi i auditimit financiar është dhënia e 

opinionit me siguri të arsyeshme, nëse për vitin2021,transaksionet financiare dhe ngjarjet 

ekonomike janë raportuar drejt dhe saktë në pasqyrat financiare të subjektit të audituar, kjo 

referuar kuadrit ligjor të raportimit financiar në fuqi. 

 Objektivat e auditimit synojnë: 

Për auditimin financiar, qëllimi është të vlerësohet nëse rezultatet dhe gjendja financiare e 

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

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

shpenzimeve.  

Dhënien e vlerësimeve të pavarura mbi funksionimin e sistemeve dhe nënsistemeve të 

kontrollit të brendshëm dhe komponentëve të menaxhimit financiar të subjektit, nëpërmjet 

përcaktimit nga ana e Audituesve: 

-Nëse pasqyrat financiare janë hartuar në përputhje me rregullat dhe ligjete 

kontabilitetit; 

-Nëse të ardhurat dhe shpenzimet janë realizuar në përputhje me ligjin e Buxhetit të 

Shtetit, me aktet përkatëse ligjore e nënligjore dhe me parimet e ligjit për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin; 

-Verifikimin e përgjegjësisë financiare të subjekteve përgjegjëse, nëpërmjet 

ekzaminimit dhe vlerësimit të të dhënave financiare; 

- Auditimin e sistemeve financiare dhe transaksionet, duke përfshirë edhe vlerësimin e 

përputhshmërisë me ligjet dhe rregulloret. 

Procedura e ndjekur: Me shkresën nr. 1633/10, datë 14.12.2021, nga subjekti Bashkia 

Delvinë janë paraqitur vërejtjet e Projekt Raport Auditimit, ku pasi u lexuan me kujdes, 

paanshmëri dhe profesionalizim nga ana e grupit të auditimit të KLSH, u morën në 

konsideratë ato raste për të cilat kishin mbështetje ligjore me dokumentacion, ndërsa 

rastet e tjera të cilat nuk gjejnë argumentin e duhur ligjor, gjejnë pasqyrim në këtë Raport 

Përfundimtar të Auditimit. 

b- Identifikimi i çështjes: Ky Raport Auditimi, synon të identifikojë përmbushjen e rolit 

të njësisë vendore dhe përgjegjësive të saj, që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat në 

fuqi, për përmisimin e vazhdueshëm të punëve në shërbim të komunitetit, në funksion të 

zbatimit të strategjive që orientojnë zhvillimin e Bashkisë Delvinë, si dhe përmirësimin e 

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

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

korrektesë dhe në përputhje me kuadrin e raportimit financiare në fuqi. 

c- Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar: Administratori i 

Përgjithshëm, në cilësinë edhe të Nëpunësit Autorizues (NA)M.Q.Kryetar i Bashkisë 

Delvinë dhe Drejtore e Financës, në cilësisë e Nëpunësit Zbatues (NZ) E.J., janë 

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

zbatueshëm të raportimit financiar në sektorin publik, i cili garanton përgatitjen dhe 

paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare. Gjithashtu, në cilësinë edhe të NA si dhe NZ, 

janë përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të Bashkisë 

Delvinë, bazuar në ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, 

konkretisht neni 34, pika 6, neni 65, pika 1 dhe neni 91, pika 1.3. 
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d- Përgjegjësitë e Audituesve. Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion në 

lidhje me pasqyrat financiare të Bashkisë Delvinë. Auditimi është kryer në përputhje me 

Standartet Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI sipas INOTSAI, të cilat kërkojnë që 

audituesi të respektojë kërkesat etike dhe të planifikojë dhe kryejë auditimin me qëllim 

arritjen e një sigurie të arsyeshme në dhënien e opinionit, sipas evidencës së mbledhur të 

auditimit. 

e- Kriteret e vlerësimit.  

 Ligji organik i KLSH-së nr.154/2014,datë 27.11.2014“Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”. 

 Rregullore e Brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimit administrativ të KLSH-

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

 Rregullore e brendshme “Mbi Procedurat e auditimit në KLSH”, miratuar me 

vendimin nr. 107, datë 08.08.2017 të Kryetarit të KLSH-së ndryshuar me nr. 63, datë 

22.6.2020. 

 Praktika të mira të fushës si: Manuali i Auditimit Financiar dhe tëGjykatës Evropiane 

të Audituesve. 

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

StandardeveNdërkombëtare tëAuditimit, ISSAI mbi Manualet e Auditimit Financiar dhe 

Përputhshmërisë, të miratuar ngaKontrollit i Lartë i Shtetit. 

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

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

e ndryshojnë këto ligje. 

 Udhëzimin i MF nr. 22, datë 30.07.2018 “Për proceduratstandarte te monitorimit te 

buxhetit te Njësive te vetëqeverisjes vendore”. 

 Udhëzimi iMFnr. 26,datë 27.12.2007, “Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin e 

MF nr. 14, date 28.12.2006”. 

 Udhëzimi i MF nr. 5, date 21.02.2022” Për procedurën e përgatitjes, paraqitjesdhe 

raportimit e të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme“. 

 

- Standardet e auditimit:  

Auditimi është kryer sipas standardeve ndërkombëtare të auditimit të hartuara nga 

INTOSAI. 

 ISSAI 100 “Parimet themelore të auditimit të sektorit publik“ që përcakton parimet 

themelore për auditimin e sektorit publik në përgjithësi. 

 Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) të Federatës Ndërkombëtare të 

kontabilisteve IFAC. 

 Praktika të mira të fushës si: Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të 

Gjykatës Evropiane të Audituesve; Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t,INTOSAI "Për 

implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e 

përputhshmërisë"; etj. 

 Manuali i Auditimit Financiar të Gjykatës Evropiane të Audituesve; Kërkesat e 

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

Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e përputhshmërisë"; etj. 

g- Dokumentimi i rezultateve të auditimit:Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i 

auditimit, i konsideruar si i mjaftueshëm për të mundësuar dhe kuptuar natyrën, kohën dhe 

shtrirjen e procedurave të auditimit, kryer në përputhje me standardet përkatëse dhe 

kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore, rezultatet e këtyre procedurave dhe 

evidencat e marra të auditimit, si dhe çështje të rëndësishme, që dolën gjatë auditimit, janë 

reflektuar në përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimetprofesionale në arritjen 

e këtyre konkluzioneve. Ky dokumentacion është i përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të 
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konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe raportin e Audituesve dhe shërben si një burim 

informacioni për përgatitjen e tyre. 

gj- Praktikat e ndjekura në kryerjen e auditimit. Mbështetur në ISSAI 1315, objektivi 

i audituesit është identifikimi dhe vlerësimi i risqeve e anomalive materiale në pasqyrat 

financiare si edhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të kuptuarit të njësisë dhe mjedisit të saj, 

duke përfshirë kontrollin e brendshëm të njësisë dhe duke krijuar kështu bazën për 

hartimin dhe implementimin e përgjigjeve kundrejt risqeve të vlerësuara të gabimeve 

materiale.  

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

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

të influencuar të përdoruesit e pasqyrave financiare. Nisur nga gjykimi profesional i 

audituesit dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë, grupi i auditimit përcaktoi materialitetin 

në masën 2% për të gjitha zonat e llogarisë të planifikuara për t’u audituar, ku si bazë për 

përllogaritjen e materialitetit janë marrë shpenzimet për paga (600), shpenzimet operative 

(602) dhe shpenzimet për investime (231).  

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

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

funksionimit të 5-të komponentëve të kontrollit të brendshëm. Gjatë kryerjes së testeve të 

kontrollit është arritur në përfundimin që sistemet e kontrollit të brendshëm paraqesin risk 

të moderuar deri të lartë.  

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

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

me qëllim sigurimin e nivelit të kërkuar të njohjes së riskut të brendshëm dhe riskut të 

kontrollit të subjektit. Informacion të vlefshëm administruam dhe nga procedurat e 

ndjekura nga vetë subjekti për vlerësimin e riskut, duke ia nënshtruar skepticizmit 

profesional nga ana e Audituesve. Gjatë vlerësimeve u mbështetëm në Modelin e Riskut 

që KLSH aplikon1. 

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

prej5%, duke shtuar nivelin e procedurave analitike (ISSAI 1520) dhe testeve thelbësore 

të kryera. 

Nën gjykimin profesional të audituesit, grupi i punës ka marrë në konsideratë pragun e 

materialitetit për vitin 2021 prej 2% (vlerën 4,428 mijë lekë) për tu konsideruar, pasi gjatë 

kryerjes së testeve të kontrollit është arritur në përfundimin që sistemet e kontrollit të 

brendshëm kanë risk të ulët deri në të moderuar. 

Në këtë kontekst procedurat e ndjekura nga grupi i auditimit konsistojnë në analiza të 

marrëdhënieve mes informacionit financiar dhe jo financiar; inspektimeve që konsistojnë 

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

edhe inspektime fizike; observimet që konsistojnë në analizën e proceseve ose 

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

së proceseve/ procedurave, por kjo mbetet e limituar deri në kohën kur observimi ka 

ndodhur; dhe së fundi kërkimi/hetimi që konsiston në kërkimin e informacionit te personat 

kompetent dhe të mirinformuar brenda dhe/ose jashtë njësisë shpenzuese. 

l- Metodat dhe Teknikat e Kontrollit të përdorura nga audituesit gjatë auditimit:  

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 

                                                           
1Risku i Auditimit = Risku i qenësishëm * Risku i kontrollit * Risku i Zbulimit 
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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 gabime aritmetike, ai mund të jetë i gabuar, nëse 

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

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

mjaftueshëm dokumentar në bazë të 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, por probleme u konstatuan mbi ekzistencën reale të aktiveve në 

subjekt. Gjithashtu u krye mbikëqyrje fizike e magazinës për të verifikuar kryerjen e saktë 

të inventarizimit fizik dhe përputhjet e tij me atë kontabël.  

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. 

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

informacionin e gjeneruar nga Thesari dhe rakordimet periodike me ente dhe institucione 

të tjera shtetërore. 

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 kontabël. Mund të përmendim nëse ka 

mungesa e pjesëve justifikuese, gabimet e shpeshta në datat, numrat, referencat e 

brendshme, regjistrime pak të lexueshme, shifra të renditura keq, korrigjime të shumta të 

shifrave, etj.  

7. Intervistimi 

8. Raporte dhe Informacione  

 

III.PËRSHKRIMI AUDITIMIT 

1. Informacioni i Përgjithshëm:  

Auditimi në Bashkinë Delvinë u krye në kuadër të planifikimit vjetor të subjekteve të 

përzgjedhura për tu audituar. Në këtë subjekt, u evidentuan shmangie dhe të meta në 

fushën e financës si dhe të meta e dobësi në drejtim të menaxhimit tëtë ardhurave. 

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

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

standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatorë, rezultatet e këtyre 

procedurave dhe evidencat e auditimit, si dhe çështje të rëndësishme, që dolën gjatë 

auditimit, janë reflektuar në përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet 

profesionale në arritjen e konkluzioneve. Dokumentacioni i marrë për auditimin është i 

përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe raportin e 

Audituesve dhe shërbeu si një burim informacioni për përgatitjen e tyre.  

Bashkia Delvinë është e organizuar dhe funksionon në bazë ligjit nr. 139/2015, datë 

17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”dheligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes Vendore”, Rregulloren e funksionimit të Këshillit Bashkiak, 

Rregullorja dhe akteve të nxjerra nga Këshilli Bashkiak Delvinë. 
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1.Të dhëna të përgjithshme dhe pozicioni gjeografik: 

Profili i bashkisë Delvinë 

Bashkia Delvinë është një institucion i rëndësishëm, i cili funksion në bazë të ligjit nr. 

139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjes vendore” dhe ligjit nr. 68/2017, datë 

27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”.  

Bashkia Delvinë bën pjesë në Qarkun e Vlorësdhe numëron 18074 banorë me sipërfaqe 

182.9 Km2.Bashkia Delvinë përbëhet nga 22 Fshatra të ndara në 2 Njësi administrative 

respektivisht: Delvinë dhe Vergo. Bashkisë Delvinë me VKM i janë transferuar Pyje dhe 

Kullota me sipërfaqe 11522.12 ha ( pyje me sipërfaqe 4132.8 ha dhe kullota me sipërfaqe 

7389.49 ha). Nga dhënia me qira e kullotave kjo bashki, për vitin 2017 ka realizuara të 

ardhura në vlerë 2,783,600 lekë dhe për vitin 2018 ka realizuar të ardhura në vlerë 

4,572,700 lekë. 

 

- Fushëveprimi i këtij auditimi, përfshin të gjithë aktivitetin e Bashkisë Delvinë. Në 

bazë të kritereve të vlerësimit e gjykimit profesional, audituesit kanë bërë vlerësimin e 

rezultateve të testeve të kontrollit, analizimin dhe klasifikimin e gabimeve të zbuluara, 

duke vlerësuar evidencat e grumbulluara përsa i përket mjaftueshmërisë dhe 

përshtatshmërisë për qëllimet e auditimit. Procedurat e kryera, varen nga gjykimi 

profesional i audituesit, përfshirë vlerësimin e rrezikut material, për shkak të mashtrimit 

apo gabimit që do përdoren për procedura auditimi që janë me të përshtatshme për 

rrethanat.  

- Misioni, për njësinë që auditohet është kryerja e funksioneve të veta, të përbashkëta dhe 

të deleguara në interes të komunitetit, duke përdorur në mënyrë efikase dhe të 

qëndrueshme burimet natyrore dhe financiare (të ardhurat e veta, grandin dhe fondet e 

dhëna nga buxheti i shtetit me synim krijimin e kushteve të sigurisë dhe mirëqenies për 

komunitetin). 

 

2. Përshkrimi i rezultateve sipas drejtimit të auditimit. 
 
Pika 1.1 e programit. Auditim mbi menaxhimin financiar dhe kontrollin e 
brendshëm. 
 

Titulli i gjetjes 1: U konstatuan mangësi në plotësimin e kërkesave që kërkojnë 5 

komponentët në drejtim të funksionimit me përgjegjshmëri menaxheriale për realizimin të 

objektivave të institucionit dhe përdorimit me efektivitet të fondeve. 

 

Situata: Në lidhje me vlerësimin e komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit 

rezultoi se: 

a. Mjedisi i kontrollit. Mjedisi i kontrollit është baza e menaxhimit të fondeve buxhetore 

dhe përbën themelin ku ngrihen të gjithë komponentët e tjerë të kontrollit të brendshëm.  

1. Vendosja e objektivave. 

Nga natyra e saj njësia zbaton disa strategji sektoriale siç është, strategjia për mbrojtjen e 

konsumatorëve dhe mbikëqyrjen e tregut, strategjia për zhvillimin e biznesit, strategjia 

kombëtare për pronësinë intelektuale.  

Mbështetur në ligjin nr. 139/2015, date 17.12.2015, “Për vetëqeverisjes vendore”, ligjit 

nr. 152/2013 “Për nëpunësit civil”, ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i 

Republikës së Shqipërisë”, me ndryshime, ligjin nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat 

e etikës në administratën publike”, ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”, ligjin 

nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”, ligjin nr. 8517, datë 

22.07.1999 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, me ndryshime; ligji nr. 114, datë 

22.10.2015 "Për Planifikimin e Territorit", i azhornuar, ligjit nr. 7674, datë 23.02.1993 
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“Për shërbimin dhe inspektoratin veteriner“, i azhornuar, ligjit nr. 8756, datë 26.03.2001 

”Për emergjencat civile”; ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin e ndërtimit”, 

VKM nr. 511, datë 24.10.2002 “Për kohëzgjatjen e punës dhe pushimit në institucionet 

shtetërore”, i ndryshuar, VKM nr. 390, datë 06.08.1993 “Për rregullat e prodhimit, 

administrimit, kontrollit dhe ruajtjen e vulave zyrtare”, i ndryshuar, është hartuar 

Rregullorja Bazë, (Brendshme) “E Organizimit, Funksionimit, Detyrave 

dheKompetencave të Administratëssë Bashkisë Delvinë", e cila është miratuar me urdhrin 

nr. 1322, datë 28.05.2020, të kryetarit të bashkisë. Në rregullore janë përcaktuar 

objektivat e përgjithshme, organizimi i punës struktura dhe funksionet përkatëse, dhe 

detyrat funksionale për çdo detyrë, sektor, dhe shërbim. Për vitin 2021, Njësia në bazë të 

ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, ka hartuar projektbuxhetin dhe kamarrë në konsideratë dhe risqet e 

mundshme që mund të pengojnë arritjen e objektivave. Lidhur me buxhetin e caktuar çdo 

menaxher dhe strukturë varësie merr informacion krahas takimeve të ndryshme dhe me 

shkresë zyrtare.  

2. Etika personale dhe profesionale.  

Nëpunësit e njësisë duhet të respektojnë rregullat dhe parimet e ligjit nr. 9131, datë 

08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”, rregulla të cila janë të 

përcaktuara në Rregulloren e Brendshme të Bashkisë. Gjithashtu është përcaktuar 

procedura për të raportuar shkeljet e legjislacionit mbi etikën dhe për marrjen e masave 

për shkeljet e konstatuara. 

Struktura organizative. 

Për vitin 2021, institucioni ka funksionuar në bazën e strukturës organike të miratuar me 

Urdhrin e Kryetarit te Bashkisë Delvinë nr. 183 , datë 21.01.2021, bazuar në Vendimin e 

Këshillit Bashkiak nr. 57. prot.,datë 23.12.2020 të Këshillit Bashkiak “Per miratimin e 

buxhetitte Bashkisë Delvinë per vitin 2021”, i cili ka miratuar numrin e përgjithshëm të 

punonjësvepër vitin 2021 në total 190, shprehur ligjshmëria nga Prefekti i Qarkut Vlorë 

me shkresënr. 11/1 Prot, datë 12.01.2021. Veprimtaria e përditshme është e bazuar në 

legjislacionin në fuqi për pushtetin vendor si dhe Rregulloren e Brendshme të Bashkisë 

miratuar me urdhrinnr. 183, datë 21.01.2021.  

a. Për vitin 2021: 

Nga të punësuarit 30 janë me statusin e nëpunësit civil, marrëdhëniet e punës e të cilëve 

rregullohen me ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, ndërsa 160 

punonjës janë me kontratë pune marrëdhëniet e punës e të cilëve rregullohen me ligjin 

nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodit te Punës te Republikës se Shqipërisë” i ndryshuar. 

Sipas strukturës së miratuar me VKB, 

a. Sa pozicione pune ka të vlerësuara me status të Nëpunësit Civil, gjithsej 30 

pozicione, nga të cilat: 

 1 pozicion i kategorisë së lartë,  

 2 pozicione të kategorisë së mesme drejtues,  

 2 pozicione të kategorisë së ulët drejtuese, 

 25pozicione të kategorive ekzekutive. 

b. Sa nga këto pozicione janë të lira (të paplotësuara) 

1pozicion i kategorisë së lartë,  

0 pozicione të kategorisë së mesme drejtues,  

0 pozicione të kategorisë së ulët drejtuese, 

3pozicione të kategorive ekzekutive. 

Është përcaktuar qartë ndarja e punës dhe e përgjegjësive. Struktura mbulon të gjitha 

detyrat dhe përgjegjësitë dhe bën të mundur qarkullimin e informacionit. Koordinimi dhe 

bashkëpunimi i drejtorive bëjnë që të jetë strukturë e decentralizuarduke respektuar 

shkallën hierarkike. Secili sektor dhe drejtori, ka të përcaktuara qartë detyrat dhe 

përgjegjësitë e saj dhe të nëpunësve në përbërje të tyre,përcaktuara në përshkrimet e 
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punës, sipas kërkesave të përcaktuara në Vendimin e KM nr. 142, datë 12.03.2014 “Për 

përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës 

shtetërore dhe institucionet e pavarura” dhe Udhëziminnr. 2, datë 07.04.2014 "Për 

hartimin e përshkrimit të pozicioneve të punës në shërbimin civil". 

Bazuar në nenin 102, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në mbështetje të 

nenit 10, të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, 

ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, datë 15.10.2015 si dhe në Udhëzimin nr. 16, datë 

20.07.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit si dhe koordinatorit të riskut në njësitë publike”, Titullari i Institucionit me 

Vendim nr. 34, datë 09.01.2020, “Për ngritjen e Grupit për Menaxhimin 

Strategjik”(GMS), i ndryshuar me vendimin nr. 4, datë 28.04.2020, në të cilën janë 

menaxherët më të lartë të institucionit dhe drejtuesit e programeve buxhetore.  

Nga auditimi rezulton se, GMS, nuk ka miratuar plane zhvillimi strategjike me afat jo 

më pak se sa 5 vjet, kërkesë e ligjit nr. 68/2017 ”Për financat e vetëqeverisjes vendore”, 

neni 32 dhe UMF Plotësues nr. 8 dt. 29.3.2012 “Procedurat e përgatitjes të Buxhetit 

afatmesëm”, Kap. V. 

4. Stili i të vepruarit dhe filozofia e menaxhimit. 

Punonjësit e njësisë i rregullojnë marrëdhëniet e punës me punëdhënësin në bazë të ligjit 

për statusin e nëpunësit civil dhe Kodit të Punës. Titullari i njësisë, në rast të shkeljes së 

normave ligjore apo, të rregullave ka të drejtë të ndërmarrë hapat e duhura, duke 

propozuar masa disiplinore dhe administrative për punonjësit, deri në largim nga puna. 

Struktura dhe procedurat e brendshme garantojnë se, punonjësit mbikëqyren në kryerjen e 

detyrave të tyre nga, drejtuesit dhe ajo është e përshtatshme për realizimin e objektivave 

të caktuara. 

5. Politikat dhe praktikat e menaxhimit të burimeve njerëzore. 

Në rregulloren e brendshme të institucionit, njësia ka miratuar përshkrimin e punës për 

çdo pozicion pune në institucion ku përfshihen detyrat që duhen kryer nga çdo strukturë. 

Për ruajtjen dhe zhvillimin e kompetencave profesionale të punonjësve gjatë vitit 2021 

punonjësit e kësaj njësia janë trajnuar sipas programeve të hartuara me tematika të 

ndryshme në funksion të pozicioneve të punës, të cilat janë organizuar në bashkëpunim 

me Institutin e Trajnimeve të Administratës Publike (ASPA) . 

b. Menaxhimi i riskut. Menaxhimi i riskut është procesi i identifikimit, vlerësimit dhe 

monitorimit të riskut. Pas planifikimit të fondeve buxhetore institucioni analizon dhe bën 

kontrollin e risqeve hap pas hapi të cilët mund të venë në rrezik realizimin e treguesve 

buxhetore, duke hartuar regjistrat e risqevepër drejtoritë dhe në bazë të nenit 21, të ligjit 

nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe Manualit për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, Kap. II, pika 2.5.2 “Menaxhimi i riskut”, njësia ka 

hartuar regjistrin e riskut të miratuar nga titullari me shkresën nr. 95, datë 13.01.2021. 

c. Aktivitetet e kontrollit. Aktivitetet e kontrollit janë rregullat, procedurat dhe veprimet 

që kanë si qëllim reduktimin e risqeve me synim arritjen e objektivave dhe të misionit të 

saj. Proceset kryesore të punës janë të shkruara në strukturën organike dhe në rregulloren 

e brendshme. Në bazë të strukturës së miratuar ekziston dhe ndarja e detyrave. Nëpunësi 

autorizues në bazë të ligjit për buxhetin merr përsipër angazhimet për realizimin e 

programit buxhetor. Transaksionet financiare kryen në bazë të rregullave të vendosura 

nga Ministria e Financave dhe për çdo transaksion zbatohet rregulli i firmës së dyfishtë.  

Nuk janë miratuar gjurmët e auditimit në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 2, datë 

6.02.2012 “Për procedurat standart të zbatimit të buxhetit” pika 40, dhe ligjit nr. 10296, 

datë 8.07.2010, neni 4 pika 19 "Gjurma e auditimit" përfaqëson rrjedhën e dokumentuar 

të transaksioneve financiare dhe të transaksioneve të tjera, nga fillimi deri në përfundim 

të tyre, që synon të ripërshkojë të gjitha veprimtaritë individuale dhe vendimmarrjen 

lidhur me to. Ajo përfshin mbajtjen e dokumentacionit, raportimin, kontabilitetin dhe 

sistemin e mbajtjes së dosjeve”. dhe neni 16 pika 2 “Titullarët e njësive publike miratojnë 
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gjurmët e auditimit, për procedura që lidhen me veprimtari kryesore të njësisë dhe 

sigurojnë që të gjitha operacionet e njësisë publike dokumentohen në atë formë, që u 

mundëson audituesve të brendshëm, të jashtëm dhe autoriteteve mbikëqyrëse të kuptojnë 

mjedisin e kontrollit”, që ka si qëllim, të ndihmojë menaxhimin për të vlerësuar 

përshtatshmërinë e sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, të identifikojë 

boshllëqet, etj. Për regjistrimin dhe sigurimin e të dhënave kontabëlnga Sektori i Financës 

për përpunimin e të dhënave përdoret programi “Excel” po kështu edhe Sektori i Taksave, 

por nuk disponon sisteme kompjuterike të licencuara. 

d. Informim komunikimi. Informimi është baza e komunikimit që nevojitet për kryerjen 

me cilësi të detyrave të ngarkuara dhe i duhet komunikuar titullarit dhe nëpunësve të tjerë 

në formën dhe kohën e duhur për ti ndihmuar ata në përmbushjen e detyrave dhe të 

përgjegjësive. Menaxherët e njësisë zotërojnë informacion të mjaftueshëm për qëllimet 

dhe rëndësinë e menaxhimit financiar dhe të kontrollit pasi, ligji për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin ka funksionuar në njësi dhe në strukturat vartëse. Titullari, 

njëkohësisht edhe në cilësinë e Nëpunësit Autorizues, dhe koordinator i riskut informohet 

nga drejtuesit e programeve me anë të mbledhjeve, relacioneve, dhe raporteve të 

ndryshme. Sektori i Financës, raporton tek nëpunësi autorizues me anë të situacioneve 

buxhetore mujore dhe vjetore të krahasuar me planin, raporteve të monitorimit çdo 3-

muaj. Nëpërmjet raportimit tek eprori i drejtpërdrejtë, sigurohet dhe komunikimi mbi 

parregullsitë dhe problemet e mundshme.  

Njësia ka në strukturë shërbim të IT-së, por nuk ka një rregullore të këtij shërbimi, dhe as 

sistem rezervë për mbrojtjen e të dhënave të menaxhimit financiar (back-up).  

Punonjësit brenda institucionit komunikojnë me shkrim, postë elektronike dhe në mënyrë 

verbale ndërsa, jashtë institucionit komunikohet kryesisht në formë shkresore zyrtare, dhe 

ka korrespondencë të rregullt me subjektet kryesore të jashtme pa përjashtuar 

komunikimin elektronik dhe atë telefonik. Njësia dhe strukturat vartëse, nuk auditohen 

nga struktura e Auditimit të Brendshëm, (sepse aktualisht nuk është ngritur në përputhje 

me kuadrin ligjor), por auditohet vetëm nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. 

e. Monitorimi. Monitorimi është tërësia e proceseve të rishikimit të aktivitetit të njësisë, i 

cili synon të afrojë garanci të arsyeshme se aktivitetet e kontrollit funksionojnë sipas 

qëllimit për të cilin janë ngritur. Titullari informohet vazhdimisht nga vartësit mbi 

aktivitetin e strukturave që ata drejtojnë me anë të takimeve, informacioneve apo, 

raporteve të ndryshme. Drejtuesit nën mbikëqyrjen e Titullarit, raportojnë realizimin e 

çdo objektivi në përgjegjësinë e gjithsecilit. Krahas arritjeve analizohen dhe shkaqet e 

mosrealizimeve. Bashkia në përbërje të strukturës nuk ka ngritur shërbim të Auditit të 

Brendshëm në përputhje me nenin 10 të ligjit ligjin nr. 114/2015 ‘për auditimin e 

brendshëm në sektorin publik”, dhe pikën 3, të VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për 

miratimin e kritereve të krijimit të njësive të auditimit të brendshëm në sektorin publik”.  

Sa më sipër arrihet në konkluzionin se: 

1- GMS Bashkia Delvinë, nuk ka miratuar plane zhvillimi strategjike me afat jo më pak 

se 5 vjet, kërkesë e ligjit nr. 68/2017” Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 32 dhe 

UMF Plotësues nr. 8 dt. 29.3.2012 “Procedurat e përgatitjes të Buxhetit afatmesëm”, Kap. 

V. 

2-Nuk janë miratuar Gjurmët e Auditimit në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 2, datë 

6.02.2012 “Për procedurat standart të zbatimit të buxhetit” pika 48, shkronja “dh”, dhe 

neni 4, pika 19, e ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010, Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” 

3-Njësia nuk ka përgatitur rregullore për shërbimin IT, dhe nuk ka sistem rezervë për 

ruajtjen e të dhënave të menaxhimit financiar IT (back-up) për njësinë. 

4- Bashkia nuk ka miratuar në strukturë Njësinë Auditit të Brendshëm, në kundërshtim 

me nenin 10 të ligjit ligjin nr. 114/2015 ‘për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, 
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dhe pikën 3, të VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të 

njësive të auditimit të brendshëm në sektorin publik”.  

Kriteri: 
Ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. 

Ndikimi/Efektiviteti 

Mos identifikimi dhemenaxhimi i risqeve, mos trajnimi për rritjen profesionale të stafit si 

dhe mos perfeksionimi i sistemeve të IT për ofrimin e informacionit, ndikojnë në arritjen 

e objektivave të institucionit. Mosfunksionim i Sistemit të Kontrollit të Brendshëm, 

Auditit të Brendshëm. Risku i brendshëm është i lartë. 

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. Mosnjohje 

nga niveli i lartë drejtues i kritereve të MFK, me nivel mesatar të riskut të sistemeve të 

kontrollit të brendshëm. 

Rëndësia: E lartë 

 

 

Për këtë rekomandojmë:  

Kryetari i Bashkisë Delvinë dhe menaxherët kryesor të marrin masa për 

implementimin konkret të kërkesave të kuadrit rregullator për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin në njësinë publike. Të hartohen rregulla për ruajtjen dhe 

sigurinë e informacionit elektronik. Të hartohet strategjia e riskut, gjurma e 

auditimit dhe lista e proceseve të punës për secilin sektor dhe në nivel institucioni.  

 

 

Pika 1.2 e programit:Mbi vlerësimin e auditimit të brendshëm publik. 

 

Titulli gjetjes 1:Mungesa e funksionimit të Auditit të Brendshëm. 

 

Situata: 

Nga auditimi në lidhje me organizimin dhe funksionimin e strukturës së Auditit të 

Brendshëm (AB) në Bashkinë Delvinë, konstatohet se kjo njësi vendore nuk ka të 

organizuar strukturë të Auditit të Brendshëm (AB), për mungesë të specialistëve 

Gjithashtu Bashkia Delvinë, nuk ka lidhur as aktmarrëveshje me bashkitë kufitare për 

kryerjen e këtij shërbimi. 

Kriteri: 

Ligji nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, neni 10, shkronja (c); 

neni 64,shkronja (a), të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, si dhe pikat 3 

dhe 6 shkronja (a), të VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e Kritereve të Krijimit 

të Njësive të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik”. 

Ndikimi/Efektiviteti 

Mungesa e strukturës së AB, bën që Kryetari i Bashkisë Delvinë të ketë në kohë reale 

informacionin e nevojshëm mbi veprimtarinë e Drejtorisë/Sektorëve të Bashkisë Delvinë. 

Shkaku:Mungesa e personelit të kualifikuar për kryerjen e këtij shërbimi. 

Rëndësia:I mesëm 

Për këtë rekomandojmë: 
Kryetari i Bashkisë Delvinë, të marrë masa për ngritjen dhe miratimin në 

strukturën organizative të bashkisë, Njësinë e Auditit të Brendshëm për kryerjen e 

funksioneve kontrolluese të veprimtarisë ekonomike financiare të kësaj njësie 

vendore. Në rast të mos plotësimit të kësaj strukturë me personel të kualifikuar, të 

shikohet mundësi e lidhjes së akt-marrëveshjes me bashkitë kufitare për kryerjen e 

këtij shërbimi, si Bashkia Sarandë ose Bashkia Dropull. 
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Pika 2 e programit. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit. 

 

Mbi programimin e PBA 2020-2022 dhe programimi i buxhetit vjetor 2020. 

Për vitin 2021,Kryetari i Bashkisë Delvinë në përputhje me kriteret dhe kërkesat e ligjit 

9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin dhe zbatimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar, ligji nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”, ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” të 

ndryshuar, ligji nr. 68-2017, “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, ligji nr. 139/2015, 

datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,” ka paraqitur në Këshillin Bashkiak për 

miratim PBA 2021-2023 dhe buxhetin e vitit 2021, i cili është miratuar me VKB nr. 57, 

datë 23.12.2020, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Vlorë me shkresë nr. 11/1, datë 

12.01.2021.  

Krahasimi i planeve buxhetore me PBA respektive: 

PBA 2020-2023 me planin buxhetor 2021, paraqitet në tabelën e mëposhtme. 

 

 
Në 000/lekë 

Nr. Përshkrimi 

Plan 

përfundimtar 

2021 

Sipas PBA 

2020-2022 
Dif (+/-) 

1 
Shpenzimet për pagat (600+601) – nga të ardhurat e grant i pakushtëzuar e 
specifik 

128,390 113,692 (14,698) 

2 Shpenzimet (602, 604, 609) – nga të ardhurat e grant i pakushtëzuar e 

specifik 
61,442 43,204 (18,238) 

3 Investime – nga të ardhurat e grant i pakushtëzuar 32,603 170,538 137,935 

4 Investime nga FZHSH - - - 

Total i planit fillestar 222,435 327,434 104,999 

  Shtesat dhe ndryshimet gjatë vitit 
   

5 Shpenzime për pagat (600+601) – nga të ardhurat e grant i pakushtëzuar e 
specifik 

2,561 
  

6 Shpenzime (602, 604, 606,609) – nga të ardhurat e grant i pakushtëzuar e 

specifik 
11,472 

  

7 Investime nga Bashkia – nga të ardhurat e grant i pakushtëzuar 25,391 
  

8 Investime nga FZHSH - 
  

9 Pagesa 5 % garanci 
   

Totali shtesa + ndryshime 39,424 - - 

  Plani përfundimtar 
   

  Shpenzime për pagat (600+601) – nga të ardhurat e grant i pakushtëzuar e 

specifik 
130,951 

  

  Shpenzime (602, 604,606, 609) – nga të ardhurat e grant i pakushtëzuar e 

specifik 
72,914 

  

  Investime nga Bashkia – nga të ardhurat e grant i pakushtëzuar 57,994 
  

  Investime nga FZHSH - 
  

  Pagesa 5 % garanci 
   

Shuma e planit vjetor 261,859 - - 

 

Nga të dhënat e pasqyrës, konstatohet se për zërat (600+601), plani përfundimtar është në 

rritje për vlerë 14,698 mijë lekë më shumë se PBA e vitit 2021, kjo si rezultat i shtimit të 

numrit të punonjësve në krahasim me PBA. 

Ndërsa për zërin investime, kemi mos realizim të parashikimeve sipas PBA, ku nga vlera 

e parashikuar pre 170,538 mijë lekë është realizuar vlera prej 32,603 mijë lekë, kjo si 

rezultat i planifikimit të shpenzimeve (shpenzime mallra dhe investime), jo në raport me 

realizmin e të ardhurave, por me planifikimin e tyre, plan i cili në asnjë prej viteve nuk 

realizohet dhe si rezultat i mos realizmit të të ardhurave çon në mos realizimin e planit 

vjetorë të vitit 2021. 
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Struktura buxhetore për Programin Buxhetor Afatmesëm të këtij institucioni, paraqitet në 

11 - programe buxhetore. Gjatë hartimit të PBA për vitet 2021-2023 janë përcaktuar 

“Përshkrimi” i çdo program, “Politika e programit”, “Qëllimi i Politikës së programit”, 

“Objektivat e politikës së programit”. Gjithashtu çdo program ka të përcaktuar produktet 

e programeve buxhetore, në të dy fazat e përgatitjes së tij, shpërndarja e fondeve sipas 

programeve paraqitet në pasqyrën si më poshtë: 

Programimi i shpenzimeve për vitin 2021 i detajuar sipas programeve paraqitet: 

 

Nr. 
Shpenzimet sipas 

programeve 

Viti2021 

000/lekë % 

1 Plani.Menaxh.Admin 105,335 47 

2 Pastrim gjelbërimi 22,353 10 

3 Kultura 3,875 2 

4 Çerdhet 3,752 2 

5 Sporti 6,000 3 

6 Arsimi parauniversitar 28,712 13 

7 Arsimi parashkollor 1,791 1 

8 Shërbimi Zjarrfikës 14,459 6 

9 Ujitje kullim 13,206 6 

10 Rrugët rurale 6,198 3 

11 Administrim Pyjor 12,453 5 

12 Mbrojtja civile 4,300 2 

 Shuma 222,435 100 

 

Ndërsa ndarje e shpenzimeve sipas natyrës për viti 2021, paraqitet si më poshtë: 

 

Nr. 
Shpenzimet sipas ndarjes 

ekonomike 

Viti2021 

000/lekë % 

1 Paga dhe Sig.shoqerore 128,390 58 

2 Shpenzime operative  59,142 26 

4 Investime  32,603 15 

5 Te tjera 604-609 2,300 1 

 Shuma 222,435 100 

 

Planifikimi i zërave të shpenzimeve për “fondin e pagave” dhe “sigurimeve shoqërore” 

(600, 601), llogaritja e tyre është bazuar në nivelin aktual të punonjësve për secilin 

program buxhetor të pagave sipas kategorive të përcaktuara në legjislacionin në fuqi. 

Planifikimi i zërave të shpenzimeve për Shpenzime të tjera korrente (602-609), llogaritja 

për programimin e tyre, është bërë bazuar në kërkesat e institucioneve të vartësisë së këtij 

institucioni, limiteve të miratuara nga Këshilli Bashkiak, limiteve të shpenzimeve të 

periudhave paraardhëse dhe realizimi i pritshëm. 

Planifikimi i zërave të shpenzimeve për “investime” (230-231), është bërë duke mbajtur 

në konsideratë tendencën e realizimit të të ardhurave të veta, grandit dhe fondet që vijnë 

nga buxheti i shtetit .  

 

Për vitin 2021, buxheti vjetor është miratuar me Vendim të KB nr. 57, datë 

23.12.2020,konfirmuar nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Vlorë, nr. 11/1, datë 

12.01.2021. Burimet e financimit të buxhetit të bashkisë për vitin 2021, janë në pasqyrën 

së vijon: 

 

Nr. Emërtimi 

Plani i vitit2021 

Të 

Ardhur

at 

Shpenzi

met 

1 Të ardhura të trashëguaranga viti paraardhës 0  

2 Transfertës e pakushtëzuartrashëguar viti pasardhës 7,000  

3 Transferta specifiketë Trashëguar 6,049  

4 Plani i të ardhuraveviti ushtrimor 86,200  
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Nr. Emërtimi 

Plani i vitit2021 

Të 

Ardhur

at 

Shpenzi

met 

 Transfertës e pakushtëzuar(Granti)  66,428  

5 Transferta specifike 55,286  

6 Paga (600)  110,023 

7 Sigurime shoqërore (601)  18,367 

8 Shpenzime operative(602)  59,142 

9 Transferta (604) Fondi Rezervë  800 

10 Inv(230 +231)ngaardhurate Tr. Pakushez  32,603 

11 Investime nga FZHR e M. Linjës  0 

 Te tjera (166, 651, 603, 604, 606)  1.300 

Totali i buxhetit 222,435 222,435 

 

Për vitin 2021,të ardhurat e veta dhe grand i pakushtëzuar zënë 71.7% ose në vlerën 

159,628 mijë lekë, ndërsa 27,6% janë grante specifike ose në vlerën 61,335 mijë lekë. 

 

- Mbi dokumentacionin mbi çeljen e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet sipas 

Akteve Normative. Kontrolli i realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e 

fondeve të çelura. 

Për të gjithë periudhën e audituar, ndarja e plan buxhetit dhe detajimi i tyre në nivel titulli, 

kapitulli, artikulli dhe nënartikulli është kryer në respektim të disiplinës buxhetore sipas 

strukturës dhe burimeve të financimit. Në këto programe buxhetore është bërë shpërndarja 

e fondeve të vënë në dispozicion nga Pushteti Qendror të grandeve nëpërmjet transfertës 

së pakushtëzuar, transfertës së kushtëzuar dhe fondeve të krijuar nga burimet e veta, për 

kryerjen e funksioneve të veta, ato të deleguara dhe të përbashkëta si dhe shpërndarjen e 

fondeve të granteve. 

Gjatë vitit si rezultat i çeljeve të reja në llogarinë enjësisë vendore në thesar, vlerat 

përkatëse të buxhetit vjetor kanë pësuar ndryshime në kuptimin e vlerës totale, pasi janë 

çelur fondet për funksionet e deleguara, grandeve qeveritare, ndihma ekonomike, 

shpërblime komisionarëve, etj., të cilat nuk kanë qenë të pasqyruara në çeljen fillestare të 

vitit, të cilat janë kryer me Vendime të Këshillit të Bashkisë, sipas Vendimeve të 

Këshillit të Bashkisë si më poshtë: 

 

Për vitin 2021, me Vendim të KB nr.7, datë 22.02.2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime 

në Buxhetin e Bashkisë Delvinë për vitin 2021”, shprehur ligjshmëria nga Prefekti i 

Qarkut Vlorë me shkresën nr. 218/1, prot, datë 18.03.2021, për shtesë në vlerën 34,371 

mijë lekë.  

Vendim të KB nr.24, datë 29.06.2021 “Per disa shtesadhe ndryshime në Buxhetin e 

Bashkisë Delvinë për vitin 2021”, shprehur ligjshmëria nga Prefekti i Qarkut Vlorë me 

shkresën nr. 535/1 prot, datë 09.07.2021, për shtesën në vlerën 500 mijë lekë, 

Vendim të KB nr. 47, datë 15.12.2021 “Per një shtesënë Buxhetin e Bashkisë Delvinë për 

vitin 2021”, shprehur ligjshmëria nga Prefekti i Qarkut Vlorë me shkresën nr. 990/1 prot, 

datë 24.12.2021, për shtesën në vlerën 4,553 mijë lekë. 

Nga të dhënat e pasqyrës, konstatohet se për vitin 2021 kemi 3 ndryshime buxhetore, kjo 

si rezultat i fondeve te deleguara me grande nga qeveria. Në total janë deleguar 39,424 

mijë lekë, të cilat me VKB janë destinuar sipas artikujve paraqitur në tabelë. 

Konstatohet se 11.6% e tyre janë destinua për shpenzime paga/sigurime.  

Për viti 2021, si rezultat i këtyre ndryshimeve buxheti përfundimtar i planifikuar vlera me 

të cilat është rakorduar me thesarin në fund të vitit, nga 222,435 mijë lekë në fillim të 

vitit, në fund të vitit është për vlerën 261,859 mijë lekë.  
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- Mbi dokumentacionin mbisaktësinë e realizimit të treguesve buxhetor dhe 

pasqyrimi në raportet e monitorimit. 

Është rakorduar çdo muajme degën e Thesarit Delvinë, si për shpenzimet e kryeraashtu 

edhe për të ardhurat, duke mbajtur akt rakordime përkatëse, janë ruajtur kufijtë e 

miratuar të shpenzimeve në total dhe për çdo artikull e nënartikulli sipas 

klasifikimitekonomik. Në të gjithë periudhën e audituar janë respektuar në përgjithësi 

procedurat ligjore për çeljen e fondeve me Degën e Thesarit Delvinë duke pasqyruar 

periodikisht ndryshimet në buxhetin fillestar për vitin respektiv të realizuar me vendimin 

e këshillit bashkiak ose të diktuara nga grandet e deleguara nga pushteti qendror.  

Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion mbi plan buxhetin dhe detajimin e tyre në 

nivel titulli, kapitulli, artikulli, nën artikulli u konstatua se në të gjitha rastet është 

respektuar disiplina buxhetore sipas pasqyrës më poshtë: 

Pasqyra e realizimit të treguesve të buxhetit për vitin 2021,në tërësi. 
Në 000/lekë 

 
Emërtimi 2021 

Nr 
 

Plan Fakt Real.% 

1 Paga600  103,189 98,669 96% 

2 Sigurimeshoqërore601 17,901 16,244 89% 

3 ShP. Operat602+ F.Rezerv 41,720 30,739 64% 

4 Emergj. Civile  5,795 390 7% 

5 K. Qarkut 604  732 732 100% 

6  Nd ekonominvalid 606 84,202 83,649 99 

7 Investime 230-231 49,877 43,311 87% 

  Totali 303,417 273,344 90% 

 

-Sa më sipër për vitin 2021, shpenzimet buxhetore janë planifikuar në vlerën 303,417 

mijë lekë dhe realizuar në vlerën 273,344 mijë lekë ose në masën 90 %, sipas 

artikujve:paga në masën 96%, sigurime në masën 89 %, shpenzime operative në masën 

64 %, dhe investime në masën 87 %.  

Sipas burimeve të financimit, nga transferta e pakushtëzuar (grandi) treguesit e 

buxhetit janë planifikuar për vlerën 102,376 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 89,389 

mijë lekë ose në masën 87 %. 

Nga këto investime nga 43,414 mijë lekë planifikuar, janë realizuar në vlerën 38,089 

mijë lekë ose në masën 88 %, kjo për shkak se faturat për likuidim janë të muajit dhjetor 

2021 që janë pasqyruar si detyrime të viti në mbylljen e pasqyrave financiare. 

 

Nga të ardhurat e trashëguara dhe të ardhurat e vitit, treguesit e buxhetit janë 

planifikuar për vlerën 91,101 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 41,778 mijë lekë ose 

në masën 45,8 %. 

Nga këto, paga nga vlera 41,660 mijë lekë planifikuar janë realizuar në vlerën 28,820 

mijë lekë ose në masën 69 %, lekë, shpenzime operative nga vlera 36,451 mijë lekë 

planifikuar janë realizuar në vlerën 7,959 mijë lekë ose në masën 21,8 % dheinvestime 

nga vlera 12,490 mijë lekë planifikuarjanë realizuar në vlerën 1,437 mijë lekë ose në 

masën 11,5 %, kjo për shkak i mosrealizimit të të ardhurave vjetore të cilat nga vlera 

91,101 mijë lekë të planifikuara janë realizuar në fakt për vlerën 41,778 mijë lekë 

Nga të dhënat e mësipërme, konstatohet se planifikimi i shpenzimeve buxhetore nuk 

është real dhe i mbështetur në burime të sakta financimi për të ardhurat e veta. Po 

ashtunë planifikimin e shpenzimeve nuk janë marrë në konsideratë faturat e palikujduara 

të vitit paraardhës që për vitin 2020 janë në vlerën 51,791,304 lekë, nga e cila janë 

planifikuar në buxhetin e vitit vijuar vlera prej 22,263 mijë lekë ose 42.9% e totalit, të dhëna 

sipas pasqyrës si vijon. 

Periudha 

Detyrimet në 

fund të 

periudhës 

Vlera e 

detyrimeve të 

planifikuara 

VKB nr./datë Llog 602 
Llog. 230-

231 
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Periudha 

Detyrimet në 

fund të 

periudhës 

Vlera e 

detyrimeve të 

planifikuara 

VKB nr./datë Llog 602 
Llog. 230-

231 

Viti 2020 63.211.952 34.044.298 Nr.36,dt.23.12.2019 17.365.071 17.679.227 

Viti 2021 51.791.304 22.263.768 Nr.57,dt.23.12.2020 11.764.417 10.499.351 

 

Nga transferta e pakushtëzuar sektoriale, treguesit e buxhetit janë planifikuar për 

vlerën 68,382 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 55,366 mijë lekë ose në masën 81 %. 

Nga këto investime nga 2,090 mijë lekë planifikuarjanë realizuar në vlerën 852 mijë lekë 

kjo për shkak se nuk janë kryer procedurë prokurimi, si rezultat i mungesës së të 

ardhurave nga taksat/tarifat vendore. Kjo tregon se planifikimi i shpenzimeve 

(procedurave të prokurimit) në momentin e hartimit të buxhetit, nuk bëhet mbi bazën e 

realizmit faktit të të ardhurave, por bëhet mbi bazën e planifikimit të të ardhurave, të 

ardhura të cilat asnjëherë nuk kalojnë masë 50% të realizmit, ose e thënë ndryshe nga 

bashkia janë planifikuar procedura pa fonde në dispozicion. 

 

Nga fondet e deleguara treguesit e buxhetit janë planifikuar për vlerën 87,017 mijë lekë 

dhe janë realizuar në vlerën 86,498 mijë lekë ose në masën 99 %. 

Sa më sipëru konstatua se ka diferenca të dukshme midis treguesve të hartimit 

planifikimit në fillim të vitit dhe zbatimit të buxhetit, përsa i përket pjesës së të ardhurave 

të veta dhe shpenzimeve të tyre, kështu nga të ardhurat veta të planifikuara dhe të 

realizuara, këto të fundit të alokuara në buxhetet respektive ka diferenca duke bërë që 

buxheti për vitin 2021 të ketë mosrealizime, pasqyra si më poshtë: 

 

 

 

Vitet 

Programimi dhe 

realizimi i të 

Ardhurave 
 

Diferenca 

Planifikimi dhe përdorimi i të 

ardhurave në Buxhet 

 

Diferenca 

Plani Fakti 
Plani fillim 

Buxhetit 

Fakti në thesar 

sipas realizimit 

dhe i 

trashëguar. 

Viti 2020 91,101 41,778 49,323 90,601 38,295 52,306 

 

Sa më sipër, për vitin 2021, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore gjithsej, nga 91,101 

mijë lekë të parashikuara, janë realizuar në vlerën 41,778 mijë lekë ose 45,8 %, me 

njëmosrealizim në vlerën 49,323 mijë lekë. 

Sipas planifikimit dhe realizimit në buxhet për vitin 2021, të ardhurat nga taksat e tarifat 

vendore gjithsej nga vlera 90,601 mijë lekë në buxhetin fillestar, janë çelur në thesar sipas 

realizimit faktik dhe ato të trashëguara në vlerën 38,295 mijë lekë ose 52 %, me 

njëmosrealizim në vlerën 52,306 mijë lekë.  
Numri i punonjësve dhe niveli i pagave për vitin 2021 është miratuar me Vendim të KB 

nr. 57, datë 23.12.2020, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Vlorë me shkresën nr. 11/1, 

datë 12.01.2021. Realizimi i fondit të pagave dhe sigurimeve shoqërore si dhe numri i 

punonjësve plan fakt paraqitet në pasqyrën si më poshtë: 

 

Vitet 
Paga (600) Sigurime (601) Numri i punonjësve 

Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt 

2021 103,189 98,669 17,901 16,244 190 184 

 

Miratimi i buxhetit faktik për vitin 2021 është bërë me VKB nr. 8, datë 01.03.2021; 

konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Vlorë me shkresën nr. 218/1, datë 18.03.2021.  
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- Mbi dokumentacionin mbi nivelin e faturave të palikujduara, vendimet gjyqësore, 

vendimet e shpronësimeve. 

Nga të dhënat e bilancit, konstatohet se totali i faturave të palikujduara në fund të vitit 

2021 janë për vlerën 74,437,911 lekë nga këto: 

Llog (401-408) “Furnitor e llogari të lidhura me to”, paraqiten në vlerën 2,352,364 lekë. 

Detyrime të tjera në llog (467) “Kreditorë të ndryshëm”, paraqitet në vlerën 72,085,547 

lekë, sipas të dhënave të paraqitura në Aneks 2.1 bashkëlidhur Projektraport auditimit. 

 

Nga të dhënat rezulton se deri me datë 31.12.2021 nga totali i faturave të palikujduara 

paraqitet në shumën 74,437,911 lekë, nga këto: 

Llog (401-408) “Furnitor e llogari të lidhura me to”, në vlerën 2,352,364 lekë dhe 

llog (467) “Kreditorë të ndryshëm”, në vlerën 72,085,547 lekë. 

 

Nga auditimi i pagesave për shpenzime operative/ investime/ etj, të realizuara nga ana e 

Bashkisë Delvinë, për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2021, u konstatua se nuk janë 

likuiduar 41 fatura në vlerën 21,346,351 lekë brenda afatit 30 ditorë nga momenti i 

paraqitjes se tyre, sipas Aneks 2.2 bashkëlidhur Projektraport Auditimit. 

Nga auditimi i pagesave për shpenzime operative/ investime/ etj, të realizuara nga ana e 

Bashkisë Delvinë, për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2021, u konstatua se nuk janë 

likuiduar në 10 raste vlera e plotë e faturave, sipas pasqyrës si më poshtë: 

PERIUDHA Nr/datë fature Shuma Nr/USH Vlera Diferenca 

Shtator 2021 Nr.3,dt.25.04.2019 1.343.956 Nr.317,dt.24.09.21 821.000 522.956 

Prill 2021-Nentor 2021 Nr.8,dt.09.06.2019 3.026.874 
Nr.126,dt.21.04.21 

Nr.397,dt.24.11.21 

750.000 

750.000 

2.276.874 

1.526.874 

Shtator 2021 Nr.1,dt.13.02.2021 879.690 Nr.315,dt.14.09.21 500.000 379.690 

Korrik 2021 Nr.3,dt.15.07.2021 983.827 Nr.244,dt.27.07.21 500.167 483.660 

Shtator 2021 Nr.1,dt.05.12.2020 4.788.048 Nr.313,dt.14.09.21 2.500.000 2.288.048 

Shtator 2021 Nr.17,dt.14.05.2019. 1.499.760 Nr.319,dt.15.09.21 100.000 1.399.760 

Prill-Nëntor 2021 Nr.15,dt.07.09.2019 4.714.296 
Nr.127,dt.21.04.21 

Nr.398,dt.24.11.21 

750.000 

1.250.000 

3.964.296 

2.714.296 

Nëntor 2021 Nr.109,dt.27.04.2021 11.664.000 Nr.400,dt.24.11.21 5.840.758 5.823.242 

Nëntor 2021 Nr.72,dt.22.10.2019 1.476.553 Nr.421,dt.24.11.21 100.000 1.376.553 

 

- Mbi dokumentacionin mbi çeljen dhe ekzekutimi i fondeve të përfituara përmes 

FZHR, saktësia e raportimit buxhetor të tyre. 

Nga të dhënat e paraqitura për periudhën objekt auditimi rezulton se bashkia Delvinë nuk 

ka procedura prokurimi për fonde të FZHR dhe Ministrisë së linjës, nuk ka objekte në 

zbatim nga fondet e FZHR dhe Ministrisë së linjës dhe nuk ka fatura të palikujduara nga 

investimet e kryera me fondet e FZHR dhe Ministrisë së linjës. 

 

- Fondi rezervë/dhe kontigjencës 

Me miratimin e buxheteve është parashikuar dhe miratuarfondirezervë/dhe kontigjencës, 

ku për vitin, 2021 fondi i kontigjencës i miratuar është 500 mije leke dhe fondi rezerve 

1.000 mije leke Gjatevitit 2021 është përdorurfondi i kontigjencës ne masën 100 mije 

leke, fondi rezerve nuk është përdorur. 

 

- Subvencionet nga/dhe për Bashkinë Delvinë 

Nga dokumentacioni i paraqitur, konstatohet se Bashkia Delvinë nuk ka marrë 

subvencion për periudhën objekt-auditimi. Për vitin 2021, është subvencionuar vlera prej 

0 mijë lekë. 

Ndërsa nga Bashkia Delvinë gjatë kësaj periudhe nuk janë kryer subvencione. 

Situata e planifikimit të detyrimeve të papaguara nga vitet paraardhës në buxhetet 

respektive paraqitet si vijon: 
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Periudha 

Detyrimet në 

fund të 

periudhës 

Vlera e 

detyrimeve të 

planifikuara 

VKB nr./datë Llog.602 Llog.230+231 
Vendime 

gjyqësore 

Viti 2020 51,791,304 32,535,664 57/dt23.12.2020 6.793.664 23.372.000 2.370.000 

Viti 2021 51,449,232 32,321,006 51/dt21.12.2021 7.469.578 22.903.000 1.948.428 

 

Në shumën e paplanifikuar përfshihen dhe vendimet gjyqësore dhe detyrimet qe rrjedhin 

nga energjia elektrike, te mbartura ndër vite.  

 

Detyrimet e palikujduara janë raportuar në mënyrë periodike pranë Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë, të cilat referuar dhe të dhënave të rubrikës “Detyrimet e 

prapambetura”, sipas viteve dhe llojeve të detyrimeve të grupuara në raportet vjetore të 

detyrimeve të prapambetura paraqiten më poshtë si vijon: 

Tabela nr.1 – Shuma e detyrimeve të prapambetura në fund të periudhës 31.12.2021 
 

Detyrime 

Detyrimi në fillim të 

vitit i mbartur në 

31.12.2020 

Detyrimi i krijuar në 

periudhën 

01.01.2021-31.12.2021 

Total Detyrime 

Shlyerja e 

detyrimeve 

gjatë vitit 2021 

Mbetja e 

Detyrimeve në 

fund të 

periudhës 

31.12.2021 

Investime 40.186.118 4.061.167 44.247.285 5.079.171 39.168.114 

Investime nga FZHSH 0 0 0 0 0 

Mallra dhe shërbime 9.232.701 7.801.578 17.034.279 6.701.589 10.330.690 

Vendime gjyqësore 2.372.485 0 2.373.485 424.057 1.948.428 

Të tjera   0   

Totali 51.791.304 11.862.745 63.654.049 12.204.817 51.449.232 

 

Nga auditimi i pasqyrave financiare, konkretisht llogarive të detyrimeve afatshkurtra dhe 

afatgjata të Bashkisë Delvinë ndaj palëve të treta, konstatohet se stoku i detyrimeve të 

prapambetura në fund të vitit 2021 sipas pasqyrave financiare 2021 është në vlerën 

74,437,911 lekë të shpenzimeve të institucionit, ndërsa stoku i detyrimeve të 

prapambetura raportuar në MFE është 51,449,232 lekë, e cila tregon se Drejtoria e 

Financës raporton në MFE një vlerë të detyrimeve të prapambetura më pak se vlera e tyre 

e pasqyruar në raportimin e vetëvlerësimit financiar për shumën 22,988,679 lekë. 

 

Nga të dhënat e pasqyrës së gjetjes se faturave të palikujduara në fund të periudhave 

ushtrimore dhe planifikim në buxhetin pasardhës për likujdim, konstatohet se nuk ndiqet 

radha e pagesës, ku vërehen faturave të viteve të kaluara të cilat ose nuk parashikohen ose 

parashikohen me diferenca, kjo e fundit ndodh dhe për faturat e viteve të fundit, 

megjithëse punimet/shërbimet kanë përfunduar dhe subjektet kanë paraqitur faturat për 

likujdim,sipas aneks 2.2.1 bashkëlidhur materialit.  

Nga deklarimi verbal në lidhje me këtë konstatim, nga Bashkia Delvinë pretendohen 

mungesa e të ardhurave të realizuara nga taksat/tarifat vendore, por sipas grupit të KLSH 

është dhe rritja e shpenzimeve për paga dhe shpenzime për shërbime dhe investime, jo në 

raport me të ardhurat e realizuara por me planin, duke parashikuar shpenzime të 

pambuluara me fonde dhe rritur në fund të periudhave ushtrimore niveline kreditorëve. 

Mos planifikimi i vlerës së plotë të faturave dhe pse janë me dokumentacion të rregullt, 

çon në trajtim me dy standarte të subjekteve, duke penalizuar disa dhe favorizuar disa të 

tjera, duke mos ndjekur radhën e pagesës sipas periudhave për pagesën e kryerjes së 

shërbimit që këto subjekte kanë ofruar bashkisë Delvinë, si dhe i jep mundësi 

padrejtësisht bashkisë që me fondet të cilat nuk planifikohen për likujdimet të këtyre 

faturave kreditore të planifikojë shpenzime për shërbime/ blerje mallra dhe investime jo 

në raport të fondet, duke krijuar dhe rritur vlerën e faturave kreditore ose thënë ndryshe 
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borxhin që Bashkia Delvinë ka ndajë subjekteve të ndryshme. Këto veprime e 

klasifikojnë këtë bashki me vështirësi financiare, pasi stoku i detyrimeve të 

prapambetura paraqitet mbi 39.3% e shpenzimeve vjetore të miratuara 

(74,437,000/188,863,000). 

- Mbi vendimet gjyqësore 

Nga auditimi i dokumentacionit mbi vendimet gjyqësore, u konstatua se në fund të 

periudhës ushtrimore 2021 janë në vlerën 1.948 mijë lekë ose rreth 3.78% mbi totalin e 

detyrimeve të raportuara, si dhe ka patur likujdim gjatë vitit në vlerën 424 mijë lekë.  

Gjatë periudhës ushtrimore 2021, nuk ka patur shtesa detyrimesh nga vendimet gjyqësore. 

Janë likujduar gjatë kësaj periudhe vlera prej 424 mijë lekë. Mbetet pa likujduar në fund 

të vitit vlera prej 1,948 mijë lekë.  

 

- Çelja dhe ekzekutimi i fondeve të përfituara nëpërmjet FZHSH dhe Ministrisë së 

linjës, saktësia e raportimit buxhetor të tyre. 

NgaauditimiievidencavetëmarrangaDrejtoriaeFinancë/Buxhetitpër periudhën 01.01.2021 

– 31.12.2021, në lidhje me investimet publike, u konstatua se: 

 Për financimet nga Ministritë e linjës, FZHR dhe donatorë të tjerë, janë lidhur 

për vitin 2021 gjithsej 1(një) kontrata në vlerën 5,532,020 lekë. Kontrata nr. 2436, datë 

28.9.2021 më shoqërinë “F.N” sh.p.k për vlerën 5,532,020 lekë më TVSh, me afat 6 muaj 

nga lidhja e kontratës. Planifikuar për likujdim në dy buxhete, ku për vitin 2021 është 

planifikuar vlera 2,933,000 lekë dhe për vitin 2022 planifikuar vlera 2,599,020 lekë. 

Sipas të dhënave të financës, kontrata është likujduar e plotë sipas parashikimeve, ku për 

vitin 2021 është paguar shuma 2,933,000 lekë me faturë nr. 50, datë 20.6.2022 dhe për 

vitin 2022 likujduar shuma 2,599,020 lekë sipas faturës nr. 278, datë 6.7.2022. 

 

 Për financimet nga buxheti Bashkisë Delvinë dhe Grande. Për vitin 2021 janë 

lidhur gjithsej 18 kontrata në vlerën 18,640,958 lekë. 

Për kontratat e vitit 2021 në vlerën 18,640,958 lekë, janë financuar në vitin 2021 vlera 

prej 15,325,729 lekë ose 82.2%. Financuar kësti në vitin 2022 vlera prej 2,599,020 lekë 

për investimet, likujduar me vonesë vlera prej 229,250 lekë dhe mbetet akoma për 

likuidim vlera 486,959 lekë. 
 

Grantet e specifike (602, 230+231) për vitin 2021 

Nr. Emërtimi objektit 
Shuma 

gjithsej 

Financuar 

buxhet shteti 

ose FZHR 

Financim 

ardhura veta 

I Shpenzime operative (602) 30,639,471 23,433,082 7,206,389 

II Investime (231) 43,310,556 41,873,714 1,436,842 

 Shuma  73,950,027 65,306,796 8,643,231 
 

Nga të dhënat e pasqyrës, rezulton se më të ardhurat e veta bashkia mbulon 11.6% të 

totalit të shpenzimeve për artikujt 602/231, ndërsa pjesët tjetër e përballon me nga 

Transf.e kushtëzuar dhe specifike. 

 

- Realizmi i të ardhurave dhe përdorimi i tyre. 

Për periudhën objekti auditim 01.01.2021 – 31.12.2021, nga auditim i evidencave të 

marra në Drejtorinë e Financë/Buxhetit dhe të rakorduar me Degën e Thesarit Delvinë, 

përdorimi i të ardhurave: 
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          Tabela nr. 1 – Të ardhurat e vitit 2021 

Përshkrimi Plan2021 Fakt 2021 

Të ardhurat të veta të trashëguara viti 2020 4,401,375 4,401,375 

Të trashëguara nga transf. Specifike 2020 9,821,171 9,821,171 

Të trashëguara nga transf. Pakushtëzuara 2020 11,395,408 11,395,408 

Të ardhurat e veta të vitit 2021 86,700,000 37,376,659 

Grante të pakushtëzuara viti 2021 149,541,207 149,541,207 

Grante specifike të vitit 2021, të detajuara: 90,881,565 90,881,565 

-Nga Fondi i Banesave 2,934,265 2,934,265 

-Nga Ministritë e Linjës 3,745,.000 3,745,000 

-Donatorë të ndryshëm   

-Transf buxheti, invalid, ndihma etj. (606) 84,202,300 84,202,300 

-Nga huatë   

Totali 352,740,726 303,417,385 

 

Tabela nr.2 – Përdorimi i të ardhurave viti 2021 

Emërtimi 

Fakt 2021 % nga 

përdorimit

ë 

ardhurave 

të veta 

Gjithsej 
Trans 

Pakushtëzuar 

Të ardhurat e 

veta 

Transf e 

kushtëzuar 

dhe specifike 

230-Projekte 0 0 0 0  

231-Investime 43,310,556 38,940,714 1,436,842 2,933,000 0.5% 

600-Paga 98,668,916 66,573,800 28,820,156 3,274,960 10.5% 

601-Sigurime shoqërore 16,243,620 15,897,620 0 346,000 0 

602-Shpenzime operative 30,639,471 23,343,082 7,206.,89 90,000 2.6% 

604-Transf.Institucioneve 501,167 0 501,167   

606-Transf. Buxh.Fam.Ind 83,649,460 0 0 83,649,460 0.2% 

Kuotë qarku 230,543 0 230,543  0.08% 

Të tjera 100,000 0 100,000  0.04 

Totali.......... 273,343,733 144,755,216 38,295,097 90,293,420 14% 

 

Nga të dhënat e tabelës, konstatohet se më të ardhura e veta bashkia mbulon 14% të 

shpenzimeve vjetore, ku vlerën më të lartë prej 10.5% e shpenzon për paga me vlerë 

528,820,156 lekë. Gjithashtu konstatohet se nga totali i arkëtimeve të të ardhurave për 

vitin 2021, i cili është në shumën 37,376,659 lekë, rezulton se 75.6% e tyre përdoren për 

mbulimin e fondit të pagave, nga vlera 37,376 mijë lekë financohet vlera 28,820 mijë 

lekë. Ndërsa pjesa tjetër shkon për shpenzime operative, investime etj. Këto të dhëna 

tregojnë se struktura e bashkisë në raport me nivelin e të ardhurave është e fryrë dhe 

duhet riparë, në mënyrë që një pjesë e të ardhurave të shkojë për kryerjen e shërbimeve të 

ndryshime ose likujdimin e faturave kreditorë ne fund të periudhave ushtrimore. 

I. Vlera e fondeve të parashikuar (planifikuara) për prokurim për vitin 2021 në 

artikullin (602/231) shprehur gjithsej në vlerëështë 50,978,425 lekë, nga e cila: 

- Prokurimeve me vlera të larta për vlerën 44,712,972 lekë. 

- Prokurime me vlera të vogla në vlerën 6,265,453 lekë. 

Nga prokurimet me vlera të larta, janë parashikuar në fushën e investimeve vlera prej 

29,478,306 lekë dhenë fushëne shërbimeve/blerjeve në vlerën 15,234,667 lekë  

I/a. Vlera e fondeve të kontraktuara (realizuara në fakt), në vitin 2021, në artikullin 

(602/231) shprehur gjithsej në vlerë është 18,640,958 lekë, nga e cila: 

- Prokurimeve me vlera të larta për vlerën 15,004,711 lekë. 

- Prokurime me vlera të vogla në vlerën 3,636,247 lekë. 

Nga prokurimet me vlera të larta janë realizuar në fushën e investimeve vlera prej 

4,610,016 lekë, dhe në fushëne shërbimeve/blerjeve në vlerën 10,394,695 lekë. 
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I/b. Vlera e fondeve të pa likuiduar të kontratave të lidhura dhe të përfunduara, në fund të 

vitit 2021, përartikullin (602/231) shprehur gjithsej në vlerë 3,315,229 lekë, nga e cila: 

- Prokurimeve me vlera të larta për vlerën 2,599,020 lekë. 

- Prokurime me vlera të vogla në vlerën 716,209 lekë. 

Nga prokurimet me vlera të larta, sa janë realizuar në fushën e investimeve vlera prej 

2,599,020lekë, dhe sa janë në fushëne shërbimeve/blerjeve në vlerën 0 lekë. 

Nga të dhënat e mësipërme, vërtetohet pamundësia e fondeve që kjo bashki ka dhe 

vështirësitë financiare në likujdimin e kontratave të lidhura, parashikimin e shpenzimeve 

për mallra/investime jo në raport me fondet e deleguara dhe të ardhurat e arkëtuar nga 

taksat e tarifat vendore, gjë e cila çon në mos realizimin e parashikimeve buxhetore dhe 

në rastin më të keq në mos likujdimin e kontratave të lidhura. 
 

 

Titulli i Gjetjes 1:Në Bashkinë Delvinë u konstatua se ka diferenca të dukshme midis 

treguesve të hartimit dhe zbatimit të buxhetit, përsa i përket pjesës së të ardhurave të 

veta dhe shpenzimeve të tyre. 

 

Situata: 

Për vitin 2021, shpenzimet buxhetore janë planifikuar në vlerën 303,417 mijë lekë dhe 

realizuar në vlerën 273,344 mijë lekë ose në masën 90 %, sipas artikujve:paga në masën 

96%, sigurime në masën 89 %, shpenzime operative në masën 89 %, dhe investime në 

masën 87 %.  

Sipas burimeve të financimit për vitin 2021, nga transferta e pakushtëzuar (grandi) 

treguesit e buxhetit janë planifikuar për vlerën 102,376 mijë lekë dhe janë realizuar në 

vlerën 89,389 mijë lekë ose në masën 87 %. Nga këto investime nga 43,414 mijë lekë 

planifikuar janë realizuar në vlerën 38,089 mijë lekë ose në masën 87 %, kjo për shkak se 

faturat për likuidim janë të muajit dhjetor 2021 që janë pasqyruar si detyrime të viti në 

mbylljen e pasqyrave financiare.  

Nga të ardhurat e trashëguara dhe të ardhurat e vitit, treguesit e buxhetit janë 

planifikuar për vlerën 91,101 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 41,778 mijë lekë ose 

në masën 45.8 %. Nga këto, paga nga vlera 41,660 mijë lekë planifikuar janë realizuar në 

vlerën 28,820 mijë lekë ose në masën 69 %, lekë, shpenzime operative nga vlera 36,451 

mijë lekë planifikuar janë realizuar në vlerën 7,959 mijë lekë ose në masën 21,8 % 

dheinvestime nga vlera 12,490 mijë lekë planifikuarjanë realizuar në vlerën 1,437 mijë 

lekë ose në masën 11,5 %, kjo për shkak i mosrealizimit të të ardhurave vjetore të cilat 

nga vlera 91,101 mijë lekë të planifikuara janë realizuar në fakt për vlerën 41,778 mijë 

lekë. 

Nga të dhënat e mësipërme, konstatohet se planifikimi i shpenzimeve buxhetore nuk 

është real dhe i mbështetur në burime të sakta financimi për të ardhurat e veta. Po 

ashtunë planifikimin e shpenzimeve nuk janë marrë në konsideratë faturat e palikujduara 

të vitit paraardhës që për vitin 2021 janë në vlerën 51,791,304 lekë, nga e cila janë 

planifikuar në buxhetin e vitit vijuar vlera prej 22,263 mijë lekë ose 42.9% e totalit, të 

dhëna sipas pasqyrës si vijon. 

Periudha 

Detyrimet në 

fund të 

periudhës 

Vlera e 

detyrimeve të 

planifikuara 

VKB nr./datë Llog 602 
Llog. 230-

231 

Viti 2020 63.211.952 34.044.298 Nr.36,dt.23.12.2019 17.365.071 17.679.227 

Viti 2021 51.791.304 22.263.768 Nr.57,dt.23.12.2020 11.764.417 10.499.351 

 

Kjo për shkak i mosrealizimit të të ardhurave vjetore të cilat nga 91,101 mijë lekë të 

parashikuara, janë realizuar në vlerën 41,778 mijë lekë ose 45,8 %, pra planifikimi i 
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shpenzimeve buxhetore nuk është real dhe i mbështetur në burime të sakta financimi për 

të ardhurat e veta.  

Nga transferta e pakushtëzuar sektoriale, treguesit e buxhetit janë planifikuar për 

vlerën 68,382 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 55,366 mijë lekë ose në masën 81 

%.Nga këto investime nga 2,090 mijë lekë planifikuarjanë realizuar në vlerën 852 mijë 

lekë kjo për shkak se nuk janë kryer procedurë prokurimi, si rezultat i mungesës së të 

ardhurave nga taksat/tarifat vendore. Kjo tregon se planifikimi i shpenzimeve 

(procedurave të prokurimit) në momentin e hartimit të buxhetit, nuk bëhet mbi bazën e 

realizmit faktit të të ardhurave, por bëhet mbi bazën e planifikimit të të ardhurave, të 

ardhura të cilat asnjëherë nuk kalojnë masë 50% të realizmit, ose e thënë ndryshe nga 

bashkia janë planifikuar procedura pa fonde në dispozicion. 

Nga fondet e deleguara treguesit e buxhetit janë planifikuar për vlerën 87,017 mijë lekë 

dhe janë realizuar në vlerën 86,498 mijë lekë ose në masën 99 %. 

Sa më sipëru konstatua se ka diferenca të dukshme midis treguesve të hartimit 

planifikimit në fillim të vitit dhe zbatimit të buxhetit, përsa i përket pjesës së të ardhurave 

të veta dhe shpenzimeve të tyre, kështu nga të ardhurat veta të planifikuara dhe të 

realizuara, këto të fundit të alokuara në buxhetet respektive ka diferenca duke bërë që 

buxheti për vitin 2021 të ketë mosrealizime, pasqyra si më poshtë: 

 

 

Vitet 

Programimi dhe 

realizimi i të 

Ardhurave 
 

Diferenca 

Planifikimi dhe përdorimi i të 

ardhurave në Buxhet 

 

Diferenca 

Plani Fakti 
Plani fillim 

Buxhetit 

Fakti në thesar 

sipas realizimit 

dhe i 

trashëguar. 

Viti 2021 91,101 41,778 49,323 90,601 38,295 52,306 

 

Për vitin 2021, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore gjithsej, nga 91,101 mijë lekë të 

parashikuara, janë realizuar në vlerën 41,778 mijë lekë ose 45,8 %, me njëmosrealizim në 

vlerën 49,323 mijë lekë. 

Sipas planifikimit dhe realizimit në buxhet për vitin 2021, të ardhurat nga taksat e tarifat 

vendore gjithsej nga vlera 90,601 mijë lekë në buxhetin fillestar, janë çelur në thesar sipas 

realizimit faktik dhe ato të trashëguara në vlerën 38,295 mijë lekë ose 52 %, me 

njëmosrealizim në vlerën 52,306 mijë lekë.  
Numri i punonjësve dhe niveli i pagave për vitin 2021 është miratuar me Vendim të KB 

nr. 57, datë 23.12.2020, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Vlorë me shkresën nr. 11/1, 

datë 12.01.2021. Realizimi i fondit të pagave dhe sigurimeve shoqërore si dhe numri i 

punonjësve plan fakt paraqitet në pasqyrën si më poshtë: 

 

Vitet 
Paga (600) Sigurime (601) Numri i punonjësve 

Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt 

2021 103,189 98,669 17,901 16,244 190 184 

 

Miratimi i buxhetit faktik për vitin 2021 është bërë me VKB nr. 8, datë 01.03.2021; 

konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Vlorë me shkresën nr. 218/1, datë 18.03.2021.  

Kriteri: 
Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin dhe zbatimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e 

taksave vendore” të ndryshuar, ligjin nr. 68/2017, datë 27.4.2017 “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore”; ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen 

vendore”, UMF nr. 10, datë 28.02.2017, “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 

2018-2020”, si dhe UMF nr. 10/1, datë 28 02 2017 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor 

Afatmesëm për Pushtetin Vendor”; Udhëzimi nr. 23 datë 22.11.2016, “Për procedurat 
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standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm” dhe Vendimet përkatëse të 

Këshillit Bashkiak 

Ndikimi/Efektiviteti: 

Planifikimi i të ardhurave të veta, zërave të shpenzimeve dhe investimeve dhe mos 

realizimi i tyre, kryesisht për shkak të mosrealizimit të ardhurave, sjellin mungesa në 

plotësimin e nevojave reale të komunitetit dhe ulje të performancës të njësisë vendore në 

drejtim të këtyre shërbimeve. 

Shkaku: 
Analizat e punës për realizimin e të ardhurave dhe shpenzimeve në buxhetet paraardhëse 

nuk janë bërë të plota, duke mos nxjerrë konkluzione të sakta për realizimet dhe 

mosrealizimet e buxheteve gjatë viteve. 

Rëndësia: E lartë 

Për këtë rekomandojmë:  

Kryetari i Bashkisë Delvinë në bashkëpunim me Drejtorinë e Financës dhe 

Sektorin e të Ardhurave Bashkia Delvinë, të marrë masë në mënyrë që të mos 

krijohen diferenca të dukshme midis parashikimit dhe realizimit të buxhetit, për 

hartimin e një buxheti real, mbështetur në realizimin e mundshëm dhe objektiv të 

të ardhurave dhe shpenzimeve.  

Të bëhen periodikisht analizat e punës për realizimin e buxheteve paraardhës duke 

nxjerrë konkluzione të sakta për realizimet dhe mosrealizimet e buxheteve 

përkatëse. 

 

 

 

Titulli i Gjetjes 2:Në Bashkinë Delvinë u konstatua se në buxhetin e vitit 2021 nuk 

është programuar i plotëlikuidimi i detyrimeve për faturat të palikujduara, si dhe nuk 

është ndjekur radha e likuidimit të tyre dhe ka raste kur ato nuk janë likuiduar në vlerën 

e tyre të plotë. 

 

Situata: 

Nga të dhënave të bilancit, konstatohet se totali i faturave të palikujduara në fund të vitit 

2021 në janë për vlerën 74,437,911 lekë nga këto: Llog (401-408) “Furnitor e llogari të 

lidhura me to”, paraqiten në vlerën 2,352,364 lekë dhe detyrime të tjera në llog (467) 

“Kreditorë të ndryshëm”, paraqitet në vlerën 72,085,547 lekë, sipas të dhënave të Aneks 

2.1, bashkëlidhur Projekt raportit të Auditimit: 

Sipas të dhënave të buxhetit të vitit 2021, konstatohet se nga bashkia nuk është 

planifikuar për likujdim e gjithë vlera e faturave të palikujduara në shumën 51,791 mijë 

lekë, por është planifikuar në masën 42.9% ose në vlerë 22,263 mijë lekë,nga e cila: për 

llog. 602 në shumën 11,764 mijë lekë dhe për llog 230+231 në shumën 10,499 mijë. 

Situata financiare e bashkisë Delvinë, sipas të dhënave të shpenzimeve buxhetore për 

vitin 2021 dhe gjendjes së faturave të palikujduara në fund të periudhës ushtrimore 

paraqitet në nivelit 27.2%, të dhënat të cilat tregojnë se kjo bashki është në vështirësi 

financiare, ku sipas treguesve ekonomik mund të shkoje dhe në faliment (paaftësi 

paguese). 

Nga të dhënat e pasqyrës së gjetjes se faturave të palikujduara në fund të periudhave 

ushtrimore dhe planifikim në buxhetin pasardhës për likujdim, konstatohet se nuk ndiqet 

radha e pagesës, ku vërehen faturave të viteve të kaluara të cilat ose nuk parashikohen 

ose parashikohen me diferenca, kjo e fundit ndodh dhe për faturat e viteve të fundit, 

megjithëse punimet/shërbimet kanë përfunduar dhe subjektet kanë paraqitur faturat për 

likujdim, sipas aneks 2.3 bashkëlidhur Raport Auditimit.  
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Mos planifikimi i vlerës së plotë të faturave dhe pse janë me dokumentacion të rregullt, 

çon në trajtim me dy standarte të subjekteve, duke penalizuar disa dhe favorizuar disa të 

tjera, duke mos ndjekur radhën e pagesës sipas periudhave për pagesën e kryerjes së 

shërbimit që këto subjekte kanë ofruar bashkisë Delvinë, si dhe i jep mundësi 

padrejtësisht bashkisë që me fondet të cilat nuk planifikohen për likujdimet të këtyre 

faturave kreditore të planifikojë shpenzime për shërbime/ blerje mallra dhe investime jo 

në raport të fondet, duke krijuar dhe rritur vlerën e faturave kreditore ose thënë ndryshe 

borxhin që Bashkia Delvinë ka ndajë subjekteve të ndryshme. Këto veprime e 

klasifikojnë këtë bashki me vështirësi financiare, pasi stoku i detyrimeve të 

prapambetura paraqitet mbi 39.3% e shpenzimeve vjetore të miratuara. 
Nga auditimi i pagesave për shpenzime operative/ investime/ etj, të realizuara nga ana e 

Bashkisë Delvinë, për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2021, u konstatua se nuk janë 

likuiduar 41 fatura në vlerën 21,346,351 lekë brenda afatit 30 ditorë nga momenti i 

paraqitjes se tyre. 

Nga auditimi i pagesave për shpenzime operative/ investime/ etj, të realizuara nga ana e 

Bashkisë Delvinë, për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2021, u konstatua se nuk janë 

likuiduar në 10 raste vlera e plotë e faturave, sipas pasqyrës si më poshtë: 

PERIUDHA Nr/datë fature Shuma Nr/USH Vlera Diferenca 

Shtator 2021 Nr.3,dt.25.04.2019 1.343.956 Nr.317,dt.24.09.21 821.000 522.956 

Prill 2021-Nentor 2021 Nr.8,dt.09.06.2019 3.026.874 
Nr.126,dt.21.04.21 

Nr.397,dt.24.11.21 

750.000 

750.000 

2.276.874 

1.526.874 

Shtator 2021 Nr.1,dt.13.02.2021 879.690 Nr.315,dt.14.09.21 500.000 379.690 

Korrik 2021 Nr.3,dt.15.07.2021 983.827 Nr.244,dt.27.07.21 500.167 483.660 

Shtator 2021 Nr.1,dt.05.12.2020 4.788.048 Nr.313,dt.14.09.21 2.500.000 2.288.048 

Shtator 2021 Nr.17,dt.14.05.2019. 1.499.760 Nr.319,dt.15.09.21 100.000 1.399.760 

Prill-Nëntor 2021 Nr.15,dt.07.09.2019 4.714.296 
Nr.127,dt.21.04.21 

Nr.398,dt.24.11.21 

750.000 

1.250.000 

3.964.296 

2.714.296 

Nëntor 2021 Nr.109,dt.27.04.2021 11.664.000 Nr.400,dt.24.11.21 5.840.758 5.823.242 

Nëntor 2021 Nr.72,dt.22.10.2019 1.476.553 Nr.421,dt.24.11.21 100.000 1.376.553 

 

Kriteri: 
Veprimet dhe mosveprimet e mësipërm janë në kundërshtim me nenet 50 - 51 të ligjit nr. 

9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë, 

i ndryshuar; pika 101 dhe 102 të udhëzimi të MFE nr. 2, datë 06.02.2012 “Për Procedurat 

Standarde të Zbatimit të Buxhetit” me ndryshime; neni 47 të ligjit nr. 68/2017 “Për Financat e 

Vetëqeverisjes Vendore”; nenet 79 -80 -81 dhe pikat 8 dhe 184 të Udhëzimit nr. 9, datë 

20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar; Udhëzimin e 

MFE nr.37, datë 06.10.2020 “Për monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të 

detyrimeve të prapambetura të qeverisjes së përgjithshme”, si dhe pikën 15 në Udhëzimin 

nr.5, datë 21.02.2022 “Për disa ndryshime në Udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për 

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

Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, i ndryshuar,si dhe Udhëzimi i MF nr. 5, datë 

27.12.2014 ndryshuar me UMF nr. 5/1, datë 21.5.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të 

prapambetura. 

Ndikimi/Efektiviteti: 
Nuk është respektuar radha e likuidimit të detyrimeve për faturat e periudhave të 

mëparshme me buxhetin e vitit pasardhës, nuk është bërë analizë nga titullari i 

institucionit si dhe nxjerrja e përgjegjësisë administrative për detyrimet e prapambetura. 

Shkaku: 
Nga mos realizimi i të ardhurave. Analizat e faturave të papaguara për mallrat, shërbimet 

dhe detyrimet e tjera të papaguara nuk janë bërë të plota në buxhetet paraardhëse, duke 

mos nxjerrë konkluzione të sakta për krijimin dhe akumulimin e detyrimeve të 

prapambetura dhe analizimin e të gjitha detyrimeve.  

Rëndësia: E lartë 
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Për këtë rekomandojmë: 

Drejtoria e Financës në Bashkinë Delvinë, të marrë masa që me miratimin e 

fondeve sipas funksioneve dhe zërave të shpenzimeve, prioritet të kenë detyrimet 

e papaguara të vitit paraardhës, për të cilat të bëhet përcaktimi i tyre në vlerë dhe 

detajimi për çdo program, si dhe të sigurojë raportim të saktë të tyre në MFE dhe 

në kontabilitet.  

Për këtë rekomandojmë: 

Planifikimi i procedurave për investime/shërbime dhe blerje mallrash të bëhet mbi 

bazën e realizmit të të ardhurave dhe jo të planifikimit, kjo për të ulur në 

maksimum vlerën e kreditorëve (faturave të palikujduara), në fund të periudhës, 

duke planifikuar ato shërbim dhe investime më të domosdoshme për nevojat e 

Bashkisë Delvinë. 

Për këtë rekomandojmë:  

Shpërndarja e fondeve buxhetore të bazohet në parashikimin e fluksit të hyrjeve të 

parasë dhe të angazhimeve, ku të sigurohet një përdorim efiçent i burimeve 

financiare, duke rritur financimet nga të ardhurat e veta. 

Për këtë rekomandojmë:  

Kryetari i Bashkisë Delvinë në bashkëpunim me Drejtorinë e Financës, të 

paraqesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, një material për gjendjen e faturave 

të pa likuiduara në vite, të hartojë një grafik duke zbatuar të gjitha radhën e 

pagesave sipas nivelit të realizimit të të ardhurave.  

 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi:  

E.J., me detyrë Drejtoresh e Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik, Administrimit Financiar 

dhe Shërbimit Social, në cilësinë e Nëpunësit Zbatues. 

 

 

Nënpika 2.6 e programit: Niveli i realizimit të të ardhurave dhe mënyra e 
përdorimit të tyre. Vlerësimi i mbledhjes së të ardhurave në përputhje me 
dispozitat ligjore dhe borxhi tatimor. 
 

 Strukturat për administrimin dhe mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore 

Miratimi i Strukturave për vitin 2021 është miratuar me Vendimi i KB nr. 57, datë 

23.12.2020 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Delvinë për vitin 2021 dhe Buxhetit 

Afatmesëm për periudhën 2021-2023”, shprehur ligjshmëriame shkresën nr. 11/1, datë 

12.01.2021 nga Prefekti i Qarkut Vlorë, Urdhrit të Kryetarit të Bashkisë nr. 183 Prot, datë 

21.01.2021, ku janë miratuar struktura, organika dhe numri i punonjësve për 

funksionimin dhe ushtrimin e aktivitetit të administratës së Bashkisë dhe shërbimeve 

mbështetëse të cilat janë paraqitur dhe konfirmuar brenda afateve ligjore. 

Në këtë strukturë përfshihet edhe struktura e Sektori iTaksave , Tarifave ,Lejeve dhe 

Licensave. Aktualisht, kjo drejtori ka në përbërje 4 punonjës, të ndarë konkretisht: 1 (një) 

Përgjegjës sektori dhe 3 specialist taksash me arsim ekonomist.  

 

 Parashikimi dhe realizimi i taksave dhe tarifave vendore sipas llojeve 

Për vitin 2021, paketa e taksave dhe tarifave vendore në territorin e Bashkisë Delvinë 

është miratuar me Vendim të KB nr. 48, datë 04.12.2020 “Për miratimin e paketës fiskale 

për vitin 2021”, shprehur ligjshmëria nga Prefektura e Qarkut Vlorë me shkresë 

Nr.1179/1 Prot. , datë 17.12.2020. 

Me Vendim të KB nr. 09, datë 01.03.2021 “Mbi miratimin e disa ndryshimeve në paketën 

Fiskale , të Bashkisë Delvinë për vitin 2021”, shprehur ligjshmëria nga Prefektura e 

Qarkut Vlorë me shkresë nr.218/1 Prot. , datë 18.03.2021. 
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Titulli gjetjes 1: Mosrealizim i të ardhurave dhe mos ndjekjen e plotë e procedurave 

ligjore për realizimin e tyre. Për mbledhjen e detyrimeve debitorë. 

 

Situata: 
Në Bashkinë Delvinë, ka funksionuar Sektori i Taksave, Tarifave, Lejeve dhe Licensave 

në Bashkinë Delvinë. Paketat fiskale për vitin 2021 është miratuar me Vendim të KB nr. 

48, datë 04.12.2020 “Për miratimin e paketës fiskale për vitin 2021”, shprehur ligjshmëria 

nga Prefektura e Qarkut Vlorë me shkresë Nr.1179/1 Prot. , datë 17.12.2020. Gjatë vitit 

paketës fiskale i janë bërë ndryshime me Vendim të KB nr. 09, datë 01.03.2021 “Mbi 

miratimin e disa ndryshimeve në paketën Fiskale, të Bashkisë Delvinë për vitin 2021”, 

shprehur ligjshmëria nga Prefektura e Qarkut Vlorë me shkresë nr.218/1 Prot., datë 

18.03.2021. 

Për vitin 2021, ardhurat totale të Bashkisë Delvinë, referuar të dhënave paraqiten me mos 

realizim në masën 43% ose nga vlera e parashikuar prej 86,200 mijë lekë është arkëtuar 

vlera 37,377 mijë lekë me një diferencë në shumën 48,823 mijë lekë. Pra nuk është 

realizuar as 50% e planit, sipas të dhënave në Aneksin 2.6.1, bashkëlidhur Raportit të 

Auditimit.  

Peshën kryesoren në planifikimin e të ardhurave e zë taksa mbi tokën bujqësore që është 

dhe burimi kryesorë që mund të gjenerohen të ardhura sipas bashkisë, me vlerë 34,649 

mijë lekë ose 39.5% e totalit të parashikimeve. Ky zë është realizuar në masën 12%, pra 

në nivele shumë të ulta.  

Zë tjetër që ndikon në planifikim dhe mosrealizim është tarifa e pastrimit, gjelbërimit dhe 

ndriçimit e cila është parashikuar në masën 16,260 mijë lekë dhe realizuar në masën 48% 

ose me vlerë 7,831 mijë lekë, ose 18.8% e totalit të parashikuar. 

Kriteri: 
Ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligji nr. 9632, datë 

30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, Ligjin nr. 9975, datë 

28.07.2008, “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar, Ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për 

Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimet e Këshillit 

Bashkiak për miratimin e paketës fiskale, etj. 

Ndikimi/Efektiviteti 
Mungesa e të ardhurave sipas parashikimit ka sjell mosrealizimin në masën e planifikuar 

të shërbimeve dhe investimeve nga ana e Njësisë së Qeverisjes Vendore. 

Shkaku: 
Mungesa e zbatimit me rigorozitet akteve ligjore dhe nënligjore që disiplinojnë taksat dhe 

tarifat vendore nga strukturat përkatëse në njësinë e vetëqeverisjes vendore. 

Rëndësia: E lartë 

Për këtë rekomandojmë:  

Sektori i Taksave, Tarifave, Lejeve dhe Licensave në Bashkinë Delvinë të marrë 

masa që të zbatohen procedurat ligjore për realizimin e të ardhurave nga taksat 

dhe tarifat vendore, të bëhet një analizë e hollësishme për planifikimin sa më real 

të të ardhurave për të mos krijuar diferenca të dukshme në realizimin e 

shpenzimeve buxhetore.  

 

 

Titulli gjetjes 2: Mos ndjekjen e plotë e procedurave ligjore për mbledhjen e detyrimeve 

debitorë. 

 

Situata:  

Nga auditimi i të dhënave, rezulton se më datën 31.12.2021 për mos pagesën e 

detyrimeve tatimore janë debitorë subjektet e biznesit të vogël, biznesit të madh në vlerën 

13,803,160 lekë dhe me datë 31.12.2021 popullata për taksë toke, taksë ndërtese dhe 
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tarifa vendore dhe të qirave, në vlerën gjithsej prej 13,803,160 lekë, gjithsej në vlerën 

44,730,794 lekë. Referuar të dhënave të vënë në dispozicion grupit të auditimit të KLSH, 

konstatohet se, gjendja e debitorëve paraqitet si vijon: 
 

Nr. 

Debitor me 

31.12.2020/ 

vlerë 

Lëvizja viti 2021 

Shtuar viti 

2021/vlerë 

Pakësuar 

viti 

2021/vlerë 

Gjendje 

31.12.2021/ 

vlerë 

1. B. Vogël 10,990,632  2,465,525 2,375,972 11,080,185 

2. B. Madh 2,501,925 5,466,878 5,445,828 2,522,975 

3. SH.A. dhe Institucionet 350,435 1,019,878 1,170,313 200,000 

4. Taksë Toke Delvinë 17,821,475 3,942,544 2,325,794  19,438,225 

5. Taksa Toke Vergo  4,866,025  2,919,360 1,600,360   6,185,025 

6. Taksa Tarifa Familje. Delvinë/Vergo 2,257,525 6,522,534 3,532,054 5,248,005 

7. Qera Trualli   465,899  446,547 856,067 56,379 

TOTAL  39,253,916  22,783,266  17,309,388  44,730,794 

Burimi: Bashkia Delvinë 

 

Nga të dhënat e pasqyrës, konstatohet se nivelimi detyrimeve tëpaarkëtuara (taksa. Tarifa 

vendore), vjen në rritje për vlerën 5,476 mijë lekë, ku nga vlera 39,253 mijë lekë në fund 

të vitit 2020 në fund të vitit 2021 paraqiten në shumën 44,730 mijë lekë. 

 

Nga të dhënat e pasqyrës, rezulton një gjendje e lartë e detyrimeve nga taksat e tarifat 

vendore, kjo për subjektet fizik/juridik dhe abonentë familjarë në vlerën 44,730,794 lekë 

ose 51.8% (44,730/86,200) e planit të vitit ushtrimorë, si e ardhur e munguar në buxhetin 

e bashkisë Delvinë, të cilët nuk mund t’i paraqesim në formë tabelore për shkak të sasisë 

së madhe, e cila është në formë dixhitale, me CD.  

Në totalin e detyrimeve debitorët familjarë janë 30,871 mijë lekë ose 69% e detyrimeve 

totale vjetore. 

Referuar të dhënave nga Sektori i Taksave, Tarifave, Lejeve dhe Licensave Bashkia 

Delvinë nuk është llogaritur penaliteti (kamatëvonesë), për mos likujdim në afat të 

detyrimeve. 

Gjithashtu evidentohet një numër subjektesh të cilët dhe pse ushtrojnë aktivitet dhe nga 

Sektori i Taksave, Tarifave, Lejeve dhe Licensave çdo vit ju rigjenerohet njoftim detyrimi 

për vitin vijues, janë lejuar që të ushtrojnë aktivitet pa bërë likuidimet e detyrimeve 

ndërvite. 

Nga të dhënat evidentohet se një numër subjektesh me status pasiv/mbyllur paraqiten me 

situatë debitorë, gjithsej 5 subjekte me vlerë 238,044 lekë, ku përgjegjësia është si 

Administratës së QKB njësia Delvinë, po ashtu dhe Drejtorisë së Taksave Vendore 

Bashkia Delvinë , e cila ka lejuar mbylljen e tyre subjekteve pa likuiduar detyrimet 

fiskale, duke u bërë premisë për kalimin e tyre në borxh të paarkëtueshëm ose të keq.  

 

Dinamika e debitorëve: 

a- Debitorë nga 1 deri në 3 vite nr. 26 , vlera494,615 ALL. 

b- Debitorë nga 3 deri në 5 vite nr. 34 , vlera 741,255 ALL. 

c- Debitorë mbi 5 vite nr. 36 , vlera 2,510,292 ALL. 

d- Debitorë me status pasiv/mbyllje nr. 166, vlera 9,856,998 ALL. 

Kriteri:Referuar sa mësipërm nga strukturat e përgjegjëse të Sektorit të Taksave e 

Tarifave Vendore, nuk është ndërmarrë asnjë masë që parashikon dispozitat e ligjit për 

procedurat tatimore për arkëtimin e detyrimeve nga taksat e tarifat vendore, konkretisht 

-Nuk gjen zbatim neni 89-Njoftimi dhe kërkesa për pagim të detyrimeve; 

-Nenet 90-Urdhër bllokimet dhe 92-Masa për sigurimin e detyrimit tatimor, nuk janë bërë 

për të gjithë subjektet debitorë, duke lënë jashtë një pjesë të konsiderueshme të tyre, por 

dhe subjekte me detyrime nga viti në vit; 
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-Neni 93-Sekuestro dhe konfiskim i pasurisë dhe neni 94-Urdhër sekuestrimi, nuk gjen 

zbatim në asnjë moment, duke parë që një pjesë e subjekteve janë debitorë nga njëra 

periudhë në tjetër; 

-Për asnjë nga subjektet, ku megjithëse janë debitorë në vite dhe vlera të konsiderueshme, 

nuk është kërkuar nga DTTV që për të gjithë subjektet të cilat janë njoftuar për pagesën e 

detyrimeve dhe zbatuar një pjesë e procedurave të kërkohet kallëzim penal, bazuar në 

nenin 181-Mos pagimi i taksave dhe tatimeve, të Kodit Penal të RSH, miratuar me ligjin 

nr. 7895, datë 27.01.1995 me ndryshime. 

Ndikimi/Efektiviteti 
Mungesa e të ardhurave sipas parashikimit ka sjell mosrealizimin në masën e planifikuar 

të shërbimeve dhe investimeve nga ana e Njësisë së Qeverisjes Vendore. 

Shkaku: 
Mungesa e zbatimit me rigorozitet akteve ligjore dhe nënligjore që disiplinojnë taksat dhe 

tarifat vendore nga strukturat përkatëse në njësinë e vetëqeverisjes vendore. 

Rëndësia: E lartë 

Për këtë rekomandojmë: 
Sektori i Taksave, Tarifave, Lejeve dhe Licensave në Bashkinë Delvinë, të marrë 

masa për nxjerrjen e njoftim vlerësimit tatimor për debitorët, duke ndjekur të 

gjitha rrugët për arkëtimin e detyrimeve për taksat/ tarifat vendore në fund të vitit 

2021 në vlerën 44,730,794 lekë, si më poshtë vijon: 

a-T’u dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhër bllokimet e llogarive bankare. 

b-Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e 

barrës siguruese (për mjetet) dhe në ASHK (për pasuritë e paluajtshme).  

c-Në funksion të mbledhjes së detyrimit të papaguar, Sektori i Taksave dhe 

Tarifave, të angazhojë strukturat e saj për të verifikuar dhe monitoruar në vend 

aktivitetin tregtar të tatim paguesit, me qëllim konfiskimin në fund të çdo dite të 

një shume jo më pak se 50 % të qarkullimit të realizuar. 

d- Nëse edhe pas njoftimeve zyrtare subjektet, nuk pranojnë të paguajnë 

detyrimet, në vite nga ana e Sektori i Taksave dhe Tarifave dhe Sektori Juridik, të 

marrin masa administrative apo sekuestro dhe pas marrjes së këtyre masave të 

bëhet kallëzim penal. 

e- Të bashkërendojë punën me QKB Bashkia Sarandë për mos kalimin e 

subjekteve debitorë me status pasiv ose mbyllje dhe lejimin e tyre në debitorë të 

keq. 

f- Të hapen regjistrat e debitorëve, ku të evidentohen vlera e detyrimit të 

paarkëtuar, statusi i tyre dhe hapat e ndërmarra për çdo subjekt në zbatim të ligjit 

për arkëtimin e debitorëve. 

g- Të llogariten kamatëvonesatnë masën 0.06% për çdo subjekt i cili nuk likuidon 

detyrimet fiskale sipas afateve të përcaktuara nëligje dhe VKB. 

 

 

Titulli gjetjes 3: Mbi menaxhimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

 

Situata: 

Taksa e Ndikimit në Infrastrukturë dhe ALUIZNI-t. Sipas të dhënave të ardhurat nga ky 

zë janë realizuar për vitin 2021 në masën 63% ose nga 3,120 mijë lekë të planifikuar 

është arkëtuar vlera 1,969 mijë lekë. 

Mos realizimi vjen si rezultat i mos lëshimit të lejeve të ndërtimit në raport me 

planifikimin në fillim të periudhës. 

Në këtë zë bën pjesë dhe taksa nga ndërtimet e reja (nga legalizimet), ku referuar të 

dhënave, detyrimi për këtë taksë në fund të vitit 2021 paraqitet në shumën 484,787 lekë, 
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ku nga vlera e planifikuar prej 2,386,680 lekë është arkëtuar vlera 1,901,893 lekë, duke 

mbetur për likujdim vlera 484,787 lekë, si mungesë të ardhurash në buxhet 

Kriteri: 

Në kundërshtim me nenin 27 pika (d), të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje dhe Vendim të KB nr. 91, datë 

26.12.2017(paketa fiskale për vitin 2018), Vendim të KB nr. 114, datë 24.12.2018 

(paketa fiskale për vitin 2019), Vendim të KB nr. 95, datë 26.12.2019(paketa fiskale për 

vitin 2020) dhe Vendim të KB nr. 94, datë 21.12.2020 (paketa fiskale për vitin 2021). 

Ndikimi/Efekti: 

Mungesë të ardhurash në buxhetin e bashkisë në shumën 484,787 lekë. 

Shkaku: Mos zbatim i kuadrit ligjorë nga personat përgjegjës. 

Rëndësia:I mesëm 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Planifikim Zhvillim Territorit në bashkëpunim me Sektorin e 

Taksave, Tarifave, Lejeve dheLicensave në Bashkinë Delvinë, të marrë të 

gjitha masat duke ndjekur të gjitha rrugët administrative e ligjore në të gjitha 

shkallët për arkëtimin e vlerës prej 484,787 lekë. 

Për këtë rekomandojmë: 

Kryetari i Bashkisë Delvinë nëpërmjet bashkëpunimit institucional, t’i kërkojë 

ASHK-së, Drejtoria Sarandë, që të mos pajisë me çertifikata legalizimi 

subjektet apo individët përfitues nga procesi i legalizimit pa kryer pagesat e 

taksës së ndikimit në infrastrukturë në masën 0.5% të vlerës së investimit për 

objektet që përfitojnë nga legalizimi. Në rastet kur nga ASHK është vijuar me 

dhënien e certifikatës së legalizimit të kërkohet bllokimi i pronës deri në 

kryerjen e pagesës së taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

 

 

 

 

Titulli gjetes 4:Menaxhimi i taksës së ndërtesës (pasurisë). 

 

Statusi: 

Nga të dhënave të pasqyrës, rezulton se për vitin 2021 është realizuar në masën 35%, ose 

nga 6,970 mijë lekë të planifikuar është arkëtuar vlera 2,410 mijë lekë. 

Dokumentacioni në dosje është i paplotë. Megjithëse nga Sektori i të Ardhurave 

Vendoreështë vijuar me grup pune për evidentimin në terren të sipërfaqeve të banimit për 

efekt taks pasurie (taksë ndërtese), ky dokumentacion është i paplotë, pasi nuk 

evidentohet genplani për sipërfaqen e matur dhe ne grupin e punës nuk ka asnjë specialist 

me profil inxhinier për kryerjen e matjeve faktike, ku te evidentohet sipërfaqja gjithsej, 

numri i kateve, lloj i aktivitet ose destinacioni sipas kateve, etj. 

Taksa e ndërtesës për subjektet/familjarët aplikohej në mungesë të dokumentacionit 

ligjorë (genplani për sipërfaqet ose të dhënave nga ASHK), duke përdorur tarifë fikse 100 

m2, mbi të cilën janë aplikuar taksa e pasurisë për ndërtesën. Kjo mënyrë e aplikimit e 

taksës së ndërtesës për abonentët familjarë nuk është e saktë dhe proporcionale, pasi 

favorizon disa dhe penalizon disa të tjerë, ku pas viteve 90 ka shumë ndërtime pa leje dhe 

me sipërfaqe mbi 100 m2 (me 2 dhe 3 kate), dhe nuk janë identifikuar ato, duke bërë që 

ndaj këtyre subjekteve të mos aplikohet saktë taksa e ndërtesës. 

Gjithashtu nuk ka një bashkëpunim midis vetë sektorëve të bashkisë dhe jo vetëm, ku 

mungon informacioni i marrë nga Drejtoria i PZHT për lejet e ndërtimit dhe certifikatës 

së përdorimit të lëshuar nga kjo strukturë për sipërfaqet e objekteve dhe sipërfaqet e 

truallit, megjithëse gjatë vitit 2022 ka vijuar bashkëpunimi, si dhe të dhënave të dërguara 
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nga ASHK Dega Rajonale Sarandë mbi sipërfaqet e objekteve të legalizuara pa leje 

ndërtimi. 

Kriteri: 

Veprime në kundërshtim me nenin 20, të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Taksat 

vendore” i ndryshuar dhe neni 4 i VKM nr. 132, datë 07.03.2018 “Për metodologjinë për 

përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”, e bazës së 

taksës për kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për 

përcaktimin e bazës së taksës, si dhe të kritereve dhe rregullave për vlerësimin alternativ 

të detyrimit të taksës. 

Ndikimi/Efekti: 
Mungesa e dokumentacionit në llogaritjen e saktë të taksës së ndërtesë, çon më mungesë 

të ardhurash për bashkinë. 

Shkaku: Mos njohja e legjislacionit nga personat përgjegjës 

Rëndësia: I mesëm 

Për këtë rekomandojmë:  

Sektori i Taksave, Tarifave, Lejeve dhe Licensave në Bashkinë Delvinë, të marrë 

të gjitha masat për një bashkëpunim më të mirë me Drejtorinë e PZHT Bashkia 

Delvinë dhe ASHK Dega Rajonale Sarandë, për sigurimin e të dhënave të 

nevojshme me dokumentacion ligjorë për sipërfaqet e ndërtimit të objekteve, kjo 

për një taksim sa më real të taksës së pasurisë (ndërtesës), si dhe të vijojë puna më 

grupe pune në mungesë të informacionit zyrtarë për evidentimin në terren të 

sipërfaqeve të ndërtimit për taksën e pasurisë. 

 

 

Titulli i gjetjes 5:Probleme me vjeljen e të ardhurave të cilat realizohen nëpërmjet 

agjentëve tatimorë. 

 

Situata: 

Nga të dhënat e paraqitura nga Sektori i Taksave, Tarifave, Lejeve dhe Licensave në 

Bashkia Delvinë, rezulton se për periudhën objekt auditimi janë mbajtur akt-rakordimet 

çdo muaj dhe vjetorë, por që janë të paplota, pasi në to nuk evidentohet se sa është numri 

i personave që duhet të paguajnë detyrimin, sa nga këto persona plotësojnë kriteret për 

pagesa, sa kanë paguar, sa nuk paguajnë dhe nëse vlera e arkëtuar nga agjentët tatimorë 

janë likuiduar në afat apo jo, kjo për ASHK (nga shitja e pasurisë), Drejtoria e 

Transportit (për mjetet qarkullues), Drejtoria Rajonale Tatimore Sarandë(tatim fitim 

thjeshtuar). 

Bashkia Delvinë nuk ka krijuar baza të plota të dhënash për detyrimet që vilen nëpërmjet 

agjentëve tatimorë, në bazë të të cilave të bëjë akt-rakordimet. N.q.s. krijohen baza të 

plota dhe gjithëpërfshirëse për të dhënat, do të jetë e mundur të bëhet një planifikim i 

saktë, real dhe i realizueshëm. Për sa më sipër, Bashkia Delvinë nuk ka bërë asnjë lloj 

analize për mosrealizimin e këtyre taksave dhe jo vetëm këtyre. Në lidhje me 

mosrealizimet e taksave nga agjentët tatimorë, Bashkia Delvinë, duhet të marrë masa për 

evidentimin e diferencave të përmbledhura sipas llojit të taksës/tarifës, të cilat përbëjnë 

mungesë të ardhurash për buxhetin e saj dhe të fillojë procedurat për gjobitjen e këtyre 

agjentëve tatimorë me 50% të shumës së plotë të taksave/tarifave të përmbledhura apo të 

shmangura. 

Është shumë e rëndësishme të theksohet se vjelja e këtyre të ardhurave ka pasur 

përmirësime pas kontraktimit me Agjentin Tatimor, por ka një shumë të madhe 

debitorësh, e cila së pari duhet të përcaktohet nëse është mangësi e planifikimit apo 

problem në vjelje dhe më pas të vazhdohet me procedurat përkatëse. Konstatojmë se sipas 

Sektori i Taksave, Tarifave, Lejeve dhe Licensave Bashkia Delvinë , mos arkëtimet nga 

ana e ASHK-së janë për shkak të anashkalimit të arkëtimit të këtyre detyrimeve për 
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taksën e infrastrukturës, për të cilat nga Bashkia Delvinë është kërkuar vazhdimisht në 

rrugë zyrtare që të mos i kryejnë veprimet e regjistrimit të pronës nga këto lloj subjektesh, 

pa paraqitur dokumentin e pagesës së kësaj takse. Për sa më sipër, Bashkia Delvinë duhet 

të fillojë procedurat për të gjobitur Agjentin Tatimor ASHK në zbatim të dispozitës së 

mësipërme. 

Kriteri: 
Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar, ligji nr. 68/2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, ligji nr. 9632, datë 30.10.20106 “Për 

sistemin e taksave vendore”, ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore”, 

me ndryshime, ligji nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, ligji 

nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për Taksat Kombëtare”, i ndryshuar, UMF nr. 26, datë 

04.09.2008 dhe UMF nr. 12, datë 4.4.2017, “Për Taksat Kombëtare”, etj. 

Ndikimi/Efekti: 
Mungesa e një informacioni të saktë dhe të plotë për gjendjen financiare, për pritshmërinë 

nga të ardhurat që duhet të sigurohen nga agjentët tatimorë. 

Shkaku: 
Mos krijimi i bazave të të dhënave, mosfunksionimi i strukturave të bashkisë dhe 

paqartësia e personelit në lidhje me bazën ligjore të posaçme për këto kategori të 

ardhurash. 

Rëndësia:E lartë 

Për këtë rekomandojmë: 
Sektori i Taksave, Tarifave, Lejeve dhe Licensave në Bashkinë Delvinë, të marrë 

masa për: 

- Krijimin e bazës së të dhënave për subjektet, tarifat apo taksat e të cilave 

mblidhen nëpërmjet agjentëve tatimorë, të kryqëzohet informacioni me 

institucionet e tjera përkatëse dhe rakordimet të bëhen në fund të çdo muaji 

sipas formularit përkatës të miratuar nga Ministri i Financave. 

- Mbajtjen e njëaktrakordimi për verifikimin e taksave dhe tarifave të vjela nga 

agjentët tatimorë, ku të evidentohen diferenca të pa mbledhura për taksat dhe 

tarifat vendore të cilat gjenerohen nëpërmjet agjentëve tatimorë (të cilat 

përbëjnë mungesë të ardhurash për buxhetin e saj), si dhe të fillojnë procedurat 

për gjobitjen e agjentëve tatimorë me 50% të shumës së plotë të 

taksave/tarifave të pa mbledhura apo të shmangura. 

 

 

Për problemet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

E.G. me detyrë Përgjegjës Sektori i Taksave, Tarifave, Lejeve dhe Licensave. 

 

 

Pika 3 e programit.Vlerësim i raportimit financiar për të arritur në opinionin 
nëse pasqyrat financiare për vitin 2021. 

 

Për vitin 2021, Në përputhje me kërkesat e UMF nr. 05, datë 21.02.2022 “Për disa 

ndryshime nëudhëzimin e MFE nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, 

paraqitjes e raportimit të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së 

Përgjithshme”, janë përgatitur pasqyrat financiare, dërguar Degës së Thesarit Delvinë me 

shkresënNr. 634 prot., datë 15.03.2022, 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 (Cash-Floŵ). 

Format nr. 4 –Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto.  

Format nr. 5 –Pyetësor dhe shënimet shpjeguese. 
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Format nr. 6 –Investimet dhe burimet e financimit.  

Format nr. 7/a –Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve afatgjata (kosto historike). 

Format nr. 7/b –Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve afatgjata (vlera neto). 

Format nr. 8 –Numri i punonjësve dhe fondi i pagave.  

Pasqyrat financiare janë të firmosura nga Kryetari i Bashkisë si dhe hartuesi i llogarive 

E.J.. 

 

Mbajtja e kontabilitetit v. 2021. 

Në këtë bashki, kontabiliteti është organizuar dhe mbahet në mënyrë manuale. Janë hapur 

ditarët përkatës për bankën, ditari i arkës, magazinën, ditari i veprimeve të ndryshme etj. 

Nga auditimi u konstatua se titullari i Bashkisë Delvinë ka nxjerrë Urdhrin e 

inventarizimit 3179, datë 23.12.2021, ku janë përcaktuar 5 (pesë) grupe me nga 3 (tre) 

anëtarë për inventarizimin e materialeve dhe aktiveve të trupëzuara për periudhën 

01.01.2021-31.12.20221. Me përfundimin e procesit të inventarizimit nga komisionet, 

janë hartuar përmbledhëset e inventarëve, për llogarinë 327 “Inventarë i imët” në vlerën 

29,225,576 lekë në llogarinë 312 “Materiale” në vlerën 735,134 lekë, llogarinë 218 

“Inventarin ekonomik”, në vlerën 19,070,175 lekë, llogarinë 212 “Ndërtesa e 

konstruksione” në vlerën 193,900,367 lekë, llogarinë 214 Instalime teknike, makineri e 

paisje” në vlerën 11,654,110 lekë dhe llogarinë 215 “Mjete transporti” në vlerën 

36,436,354 lekë. Nuk kanë rezultuar diferenca dhe nuk janë evidentuar mallra dhe aktive 

jashtë përdorimit. 

 

Gjendja e llogarive të evidentuara në bilanc në fund të periudhës raportuese ushtrimore 

viti 2021, të pozicionit financiar Bashkia Delvinë; Formati nr.1, paraqitet në pasqyrat e 

mëposhtme: 

Nga procesi i auditimit mbi referencat e llogarive të aktivit dhe pasivit, në lidhje me 

verifikimin e vlerave të pasqyruara në llogaritë e pasqyrave të pozicionit financiar të 

periudhës raportuese ushtrimore 2021, të saktësisë dhe besueshmërisë së tyre paraqiten si 

në vijim; 

Aktivet neto janë të barabarta me Aktivet-Pasivet=998,014,177 lekë. 
Aktivet     1,172,235,853 lekë 

Pasivet     174,221,676 lekë 

Aktivet neto                998,014,177 lekë 

Aktivet afatshkurtra 

Aktivet afatshkurta më datë 31.12.2021 paraqiten në vlerën 233,667,893 lekë dhe 

përbëhen nga: 

Llogaritë e Klasës 5 “Mjetet monetare dhe ekujvalentet e tyre” në shumën 40,235,140 

lekë; 

Llogaritë e Klasës 3 “Gjendje inventari qarkullues” në shumën 29,960,710 lekë; 

Llogaritë e Klasës 4 “Llogari të arkëtueshme” në shumën 163,472,043 lekë. 

 

Llogaritë e Klasës 5 “Mjetet monetare dhe ekujvalentet e tyre” përbëhet nga: 
 

Llogaritë kontabël Emërtimi i llogarive Viti 2021 Viti 2020 
Diferenca 

2021-2020 

531 Mjete monetare ne arkë 0 0 0 

512 Mjete monetare në bankë 0 0 0 

520 Disponibilitete në thesar 40,235,140 35,034,622 5,200,518 

50 Letra me vlerë 0 0 0 

532 Vlera të tjera 0 0 0 

54 Akredeitiva dhe paradhënie 0 0 0 

59 Provigjone zhvlerësimi 0 0 0 

Totali  40,235,140 35,034,622 5,200,518 
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Vlera e llogarisë 520 “Disponibilitete në thesar” në shumën 40,235,140 lekë, përbëhet 

nga: fondi i trashëguar nga transferta e pakushtëzuar, sektoriale dhe të ardhurat e veta, 

gjendja e llogaria 85 "Rezultati i vitit ushtrimor" në shumën 29,485,507 lekë, gjendja e 

llogarisë 466 "Mjete në ruajtje" në shumën 10,749,633 lekë.  

Llogaritë e klasës 5, kanë funksionuar duke u debituar për shtesat në kredi të llogarive 

përkatëse për të ardhurat dhe grante të ndryshme, si dhe duke u kredituar për pakësimet 

në debi të llogarive përkatëse të klasës 4.  

 

Llogaritë e Klasës 3 “Gjendje inventari qarkullues”, përbëhet nga: 

Llogaritë kontabël Emërtimi i llogarive Viti 2021 Viti 2020 
Diferenca 

2021-2020 

31 Materiale 735,134 721,141 13,993 

32 Inventar i imët 29,225,576 28,584,177 641,399 

33 Prodhime, punime e shërbimene proces    

34 Produkte    

35 Mallra    

36 Gjë e gjalle ne rritje e majmëri    

37 Gjendje te pambrojtura ose pranë të tretëve    

38 Diferenca nga çmimet e magazinimit    

39 Shuma te parashikuara për zhvlerësim te inventarit(-)    

 

Totali 29,960,710 29,305,318 +655,392 

 

Llogaritë e Klasës 3, sipas Pasqyrës së Pozicionit Financiar të Bashkisë Delvinë në 

31.12.2021 paraqitet në vlerën 29,960,710 lekë dhe përbehet nga llogaria kontabël 31 

“Materiale” në vlerën 735,134 dhe nga llogaria kontabël 32 “Inventar i imët” në vlerën 

29,225,576 lekë. 

Diferenca me vitin e mëparshëm përfaqëson lëvizjen e inventarit në shumën +655,392 

lekë e cila kuadron me llogarinë 63 “Ndryshimi gjendjes së inventarit” në shumën + 

655,392 lekë. 

 

Llogaria 312 “Materiale”, ka vlerën 735,134 lekë dhe lëvizjet e kësaj llogarie për vitin 

2021 paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
 

Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendje në 01.01.2021 721,141 

Hyrje me pagesë gjatë vitit 2021 11,989,576. 

Dalje nga magazina gjatë vitit 2021 11,975,583 

Gjendja në 31.12.2021 735,134 

 

Llogaria 327 “Objekte inventari”, ka vlerën 26,987,204 lekë. Lëvizjet e llogarisë 32 

“Objekte inventari” paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
 

Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2021 28,584,177 

Hyrje gjatë vitit 2021 641,399 

Dalje gjatë vitit 2021 0 

Gjendja në 31.12.2021 29,225,576 

 

Llogaritë e klasës 3 kanë funksionuar duke u debituar për shtesat në kredi të llog. 63 

“Ndryshimi i gjendjeve të inventarit” dhe duke u kredituar për daljet e inventarit në debi 

të llogarisë 63 “Ndryshimi i gjendjeve të inventarit”. 

 

Llogaritë e Klasës 4 “Llogari të arkëtueshme” & “Të tjera aktive afatshkurtra” 

përbëhet nga: 
 

Llogaritë kontabël Emërtimi i llogarive Viti 2021 Viti 2020 
Diferenca 

2021-2020 

 Llogari të arkëtueshme    

411 Klientë e llogari te ngjashme  0  0 0 
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Llogaritë kontabël Emërtimi i llogarive Viti 2021 Viti 2020 
Diferenca 

2021-2020 

423,429 Personeli, paradhënie, deficite e gjoba 0 0 0 

431 Tatime e taksa  0  0  

432 Tatime mbledhur nga shteti për llog. Pushtetit Lokal  0  0  

433 Shpenzime fatkeqësi natyrore qe mbulon shteti  0  0  

435 Sigurime Shoqërore 0 0  

436 Sigurime Shëndetësore 0 0  

437,438 Organizma te tjerë shoqërore 0 0  

44 Institucione te tjera publike 0 0  

465 Efekte per t'u arkëtuar nga shitja letra me vlere vendosjes 0 0  

468 Debitorë te ndryshëm 79,444,377 76,557,191 2,887,186 

4342 Te tjera operacione me shtetin(debitor) 84,027,666 23,164,011 60,863,655 

45 Marrëdhënie me instit. brenda dhe jashtë sistemit 0 0  

49 Shuma te parashikuara per zhvlerësim(-) 0 0  

 Totali 163,472,043 99,721,202 63,750,841 

 Të tjera aktive afatshkurtra 0 0  

409 Furnitore(Debitore),parapagime pagesa pjesore 0 0  

473 Llogari të pritjes të marrëdhënieve me thesarin 0 0  

477 Diferenca konvertimi aktive 0 0  

481 Shpenzime për t’u shpërndarë në disa ushtrime 0 0  

486 Shpenzime të periudhave të ardhshme 0 51,791,304 -51,791,304 

 Totali 0 51,791,304 -51,791,304 

 

 

- Gjendja e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm”, paraqitet për vitin 2020nëvlerën 

76,557,191 lekë ndërsa në mbyllje të bilancit të vitit 2021 paraqitet në vlerën 79,444,377 

lekë, me rritje në vlerën 2,887,186 lekë. Në mënyrë analitike debitorët paraqiten në Aneks 

3.1 bashkëlidhur Raport Auditimit. 

 

Nga Drejtoria e Financës është mbajtur në mënyrë analitike (sipas njësive të varësisë dhe 

listave emërore) llogaria 468, e cila në fund të vitit 2021 rezulton me një rritje prej 

2,887,186 lekë. Nga verifikimi i kryer rezulton që totali i llogarisë analitike në fund të 

vitit 2021, kuadron me llogarinë sintetike në Aktiv të Pasqyrës së Pozicionit Financiar 

dhe me lëvizjet e llogarinë 468 të pasqyruara në Librin e Madh (Centralizatori 2021).  

Nga shuma prej 79,444,377 lekë debitorë në 31.12.2021, shuma prej 34,714,758 lekë, ose 

43,7% të debitorëve e zënë debitorët e krijuar nga rekomandimet e lëna nga KLSH, për 

zhdëmtim dëmi për vitet 2016-2018. 

 

Llogaria 4342 “Të tjera operacione me shtetin (debitor)”, në fund të vitit 2021 

paraqitet në vlerën 84,027,666 lekë dhe kuadron me Llogarinë 7206 “Financim i pritshëm 

nga buxheti” të Pasqyrës së Performancës Financiare e cila paraqitet në shumën 

84,027,666 lekë. Vlera prej 84,027,666 lekë përfaqëson llogaritë e Klasës së 4 të Pasivit 

të Pasqyrës Financiare të Pozicionit Financiar, si dhe përbëhet nga: 

 

 
Në mënyrë analitike paraqitet: 

 

 

 

 

 

 

 
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2021 23,164,011 

Shtesa gjatë vitit 2021(D) 84,392,102 

Pakësime gjatë vitit 2021 (K) 23,528,447 

Gjendja në 31.12.2021 84,027,666 

 

Emërtimi i llogarive Vlera 

Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” 2,352,364 

Llogaria 467 “Kreditor të ndryshëm” 72,085,547 

Paga personeli llog 42 6,546,619 

Tatim mbi të ardhurat llog. 431 803,227 

Sigurime shoqërore llog.435 1,973,223 

Sigurime shëndetësore llog.436 266,686 

Totali 84,027,666 
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Llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” në fund të vitit 2021 paraqitet 

në vlerën 0 lekë. 
 

Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2021 51,791,304 

Shtesa gjatë vitit 2021 (D) 0 

Pakësime gjatë vitit 2021 (K) 51,791,304 

Gjendja në 31.12.2021 0 

 

Nga auditimi rezultoi se llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” është 

paraqitur në vlerën 0 lekë, kjo në zbatim të Udhëzimit MFE nr. 5, datë 21.02.2022“Për 

disa ndryshime në udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018“Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” seksioni 3.1, për të cilën është kredituar llogaria 486 “Shpenzime të 

periudhave të ardhshme”, për vlerën 51,791,304 lekë në debi të llogarisë 467 “Kreditorë 

të ndryshëm” për vlerën 51,791,304 lekë. 

 

Llogaritë e klasës 4, kanë funksionuar duke u debituar për njohjen e të drejtave për tu 

arkëtuar në kredi të llogarive të klasës 7 dhe duke u kredituar për arkëtimin e të drejtave 

në debi të llogarive financiare të klasës 5. 

 

Aktivet Afatgjata jomateriale (AAJM) 

Llogaritë e Klasës 20 “Aktivet Afatgjata Jo materiale”, përbëhen nga llog.202 

“Studime dhe kërkime”, (kosto historike) në vlerën 0 lekë.  

 

II. AKTIVET AFATGJATA 

Në formatin nr. 1 “Aktivet Afatgjata” në aktiv të bilancit paraqiten në vlerën neto, 

duke zbritur investimet (gjendjen e llog 23I “Investime”) në mbyllje të vitit2021 në vlerën 

938,567,960 lekë dhe në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 907,917,733 lekë. Ndërsa sipas 

Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)”në mbyllje të 

vitit 2021 në vlerën 1,034,108,098 lekë dhe në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 

985,672,719 lekë që janë të pasqyruara sipas llogarive analitike.  

Klasa 20 “Aktive Afatgjata jo materiale” që përbëhet nga:  

- Gjendja e llogarisë 202“Studime dhe Kërkime” si në mbyllje të vitit 2021 dhe të vitit 

2021 paraqitet në vlerën 0 lekë. Po kështu dhesipas Formatit 7/a “Gjendja dhe ndryshimet 

e aktiveve afatgjata (kosto historike)” paraqitet në mbyllje të vitit 2021 dhe 2020 me vlere 

0 lekë. 

 

 

-Analiza e llogarive të Aktiveve të Qëndrueshme, Qarkulluese dhe të tjera Aktive, 

llogaritë; 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 31, 32, Viti 2020. 

Në formatin nr. 1 (Aktiv i bilancit)“Aktivet afatgjata materiale” paraqiten në vlerën 

neto, duke zbritur investimet (gjendjen e llog 23I “Investime”) në mbyllje të vitit 2021 

vlerën 938,567,960 lekë dhe në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 907,917,733 lekë. Ndërsa 

sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)”në 

mbyllje të vitit2021 në vlerën 1,034,108,098lekë dhe në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 

985,672,719lekë që janë të pasqyruara sipas llogarive analitike.  

U audituan gjendja analitike kontabël e llogarive të Aktiveve të Qëndrueshme dhe 

Qarkulluese për koston historike për llogaritë si vijon: 

 

-Llogaria 210 “Toka, troje, terrene” paraqitet me vlerë neto në mbyllje të vitit 2021 në 

shumën totale prej 52,081,640 lekë dhe në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 52,081,640 
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lekë. Ndërsa sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto 

historike)” në mbyllje të vitit 2021 dhe vitit 2020 në të njëjtën vlerë prej 52,081,640 lekë. 
 

Nr E M E R T I M I Vlera 

1 Njësia Administrative Delvinë 51,936,640 

 Varrezat publike 5,237,322 

 Varrezat e qytetit 260,760 

 Rrethimi I Zyrave te Bashkise 514,198 

 Truall Ish Brigada Këmbësorisë Delvine 4,591,1360 

2 Njësia Administrative Vergo 158,000 

  Shuma 52,081,640 

 

 

Llog 211 “Pyje, Kullota, Plantacione paraqitet me vlerë neto në mbyllje të vitit 2021 në 

shumën totale prej 4,500,000 lekë dhe në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 4,500,000 lekë.  

Ndërsa sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” 

në mbyllje të vitit 2021 dhe vitit 2020 në të njëjtën vlerë prej 4,500,000 lekë, e cila i 

përket Njësisë Administrative Vergo. 

Kjo llogari kosto historike, paraqitet sipas të dhënave të inventarit në pasqyrën si më 

poshtë: 

 
Nr E M E R T I M I Vlera 

1 Njësia Administrative Vergo 4,500,000 

  Shuma 4,500,000 

 

-Llogaria 212 “Ndërtime konstruksione” paraqitet në vlerë neto në mbyllje të vitit 2021 në 

vlerën 149,989,399 lekë dhe në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 151,425,530 lekë. Ndërsa 

sipasFormatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet eaktiveve afatgjata( kosto historike)” në 

mbyllje të vitit 2021 paraqitet në vlerën 193,900,367 lekë dhe në mbyllje të vitit 2020 

paraqitet në vlerën 187,668,241 lekë me një diferencë në rritje prej 6,232,126 

lekëpërfaqësojnë shtesat e krijuara me pagesë si rezultat i investimit te kryer për rritjen e 

AQT në vlerën prej 5,262,316 lekë dhe i transferimit të objektit: “ Ambulanca e fshatit 

Palavli” ne vlerën 969,810 lekë . 

 

Kjo llogari kosto historike, paraqitet sipas të dhënave të inventarit në pasqyrën si më 

poshtë: 
Nr E M E R T I M I Vlera 

1 AmbulancaTip A2  996,700  

2 Çerdhja e fëmijëve 39,206,695  

3 Qendër shëndetësore Stjar  992,208  

4 Zyrat e bashkisë 11,323,669  

5 Ndërtesa teIsh Brigada e Këmbësorisë Delvine 2,537,000  

6 Shkolla e mesme 533,100  

7 Thertorja 2,337,680  

8 Muzeu Delvine 10,076,055 

9 AmbulancaVane 1,044,850  

10 Ambulanca Lefterohor 986,498  

11 Shtëpia e Kulturës 4,325,117  

12 Poliklinika Delvine kati I dyte 1,984,413  

13 Shkolla CU Vllahat  1,980,593  

14 Shkolla "K. Çavo" 19,845,270  

15 Rikonstruk.fasadevene qendër qytetit 8,543,273  

16 Shkolla CU+Kopesht Bamatat 16,137,668  

17 Lulishte qendër qytetit 756,840  

18 Rikonstruksion I kopshtit Papuçi 183,375  

19 Guri I Pavarësisë 480,000  

20 Rrethim I Varrezave Fshati Blerimas 389,558  

21 Shkolla Blerimas  1,110,733  
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Nr E M E R T I M I Vlera 

22 Shkolla Blerimas + Kopshti (Ndertesa e re) 17,056,225  

23 Shkolla9-Vjecare "Seit Gaci"Stjar  2,789,088  

24 Shkolla 9-Vjecare "Xhelal Berberi" 441,520  

25 Shkolla 9-Vjecare Bajkaj 2,457,160  

26 Godina e Zjarrfikëses Delvine 1,450,000  

27 Ndertesastacione ujitjeje  1,307,656  

28 Njësia Administrative Vergo 35,701,193  

29 Peme dekorative Njësia Administrative Vergo 119,520  

30 Mure mbajtëse Lagjja Lejla Malo 710,880  

31 Kopshti i fshatit Bajkaj 1,002,271 

32 Muzeu i fshatit Senicë 515,275 

33 Argjinatura e lumit Vris Delvinë 675,474 

34 Banesa të komuniteteve të varfëra e në nevojë 2,933,000 

35 Ambulanca e fshatit Palavli 969,810 

  Shuma 193,900,367  

 

-Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” paraqitet në vlerë neto në mbyllje të vitit 2021 

në vlerën 716,465,452 lekë dhe në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 678,648,382 lekë. 

Ndërsa sipas Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet eaktiveve afatgjata (kosto 

historike)” në mbyllje të vitit 2021 paraqitet në vlerën 716,465,452 lekë dhe në mbyllje të 

vitit 2020 paraqitet në vlerën 678,648,382 lekë me një diferencë në rritje prej 37,817,070 

lekë përfaqësojnë shtesat e krijuara me pagesë si rezultat i investimit te kryer për rritjen e 

AQT, sipas aneksit 3.2 bashkëlidhur Projektraport Auditimit. 

 

 

-Titulli i gjetjes 1: Mbi transferimin e Aktiveve afatgjata materiale, tek Ujësjellës 

Kanalizime SHA Delvinë. 

 

Situata: 
Nga auditimi u konstatua se gjendja kontabël (kosto historike) për vitin 2021 e llogarisë 

213 “Rrugë rrjete vepra ujore” është e analizuar për 96 objekte inventari në vlerën 

716,465,452lekë. Nga verifikimi i analitikëve të kësaj llogarie rezulton se nuk është 

zbritur vlera e investimeve të kryera në Ujësjellësi që duhej të transferohej tek Ujësjellës 

Kanalizime SHA Delvinë, për 4 objekte në vlerën 4,977,502 lekë (objekti “Rrjeti i ujit të 

pijshëm Bamatat dhe Kanale e Ujërave të Zeza” në vlerën 1,252,000 lekë, “Rrjeti i 

Kanale e Ujërave të Zeza fshati Vane), në vlerën 452,676 lekë, “rrjet ujësjellësi në rrugën 

H. Bllaci” në vlerën 473,994 lekë dhe “Rrjeti Kanale e Ujërave të Zeza” në vlerën 

2,798,832 lekë), me ndikim në informacionin kontabël, që ofrojnë pasqyrat financiare në 

lidhje me plotësinë e vlerave të Aktiveve Afatgjata Materiale, të numrit për efekt të 

inventarit fizik të tyre dhe të llogaritjes së amortizimit. Këto veprime janë në kundërshtim 

me UMF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” 

i ndryshuar pikat 26, 28, 30, 74 dhe 85,UMFE nr. 05, datë 21.02.2022 “Për disa 

ndryshime në udhëzimin e MFE nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, 

paraqitjes e raportimit të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së 

Përgjithshme”, Kreu II pika 5, 36 dhe Kreu IIIpika 30. 

Kriteri: 
UMF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i 

ndryshuar pikat 26, 28, 30, 74 dhe 85,Udhëzimi i MFE nr. 05, datë 21.02.2022 “Për disa 

ndryshime në Udhëzimin e MFE nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, 

paraqitjes e raportimit të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së 

Përgjithshme”, Kreu II pika 5, 36 dhe Kreu IIIpika 30. 

Ndikimi/Efektiviteti:Pasqyrim jo i saktë i llogarive të aktiveve. 

Shkaku: Moszbatim i kritereve ligjore për paraqitjen e llogarive vjetore. 
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Rëndësia:I mesëm 

Për këtë rekomandojmë: 

Drejtoria e Financës në Bashkinë Delvinë të ngrejë grup pune me specialistë të 

fushës, për transferimin e Aseteve shoqërisë “Ujësjellës Kanalizime” sh.a dhe 

transferimi i tyre të bëhet me akte marrje në dorëzim të firmosura nga të dy palët 

dhe të kryhen veprimet kontabël në mbyllje të pasqyrave financiare duke zbritur 

vlerën 4,997,502 lekë. 

 

-Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri paisje, vegla pune” paraqitet në vlerë neto në 

mbyllje të vitit 2021 në vlerën 5,487,048 lekë dhe në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 

5,735,880lekë. Ndërsa sipas Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve 

afatgjata( kosto historike)” në mbyllje të vitit 2021 paraqitet në vlerën 11,654,110 lekë 

dhe në mbyllje të vitit 2020 paraqitet në vlerën 11,614,150, lekë.  

 

Kjo llogari kosto historike, paraqitet sipas të dhënave të inventarit në pasqyrën si më 

poshtë: 
Nr E M E R T I M I Vlefta 

1 Instalime ne rrjetit e ndriçimit rrugës "V.Kallapodhi" 1,598,640 

2 Instalimene rrjetit endriçimit te fshatrave 4,834,908 

3 Instalimi I sinjalizuesve te zjarrit 280,000 

4 Makine korrëse bari 75,000 

5 Makine korrëse bari 50,000 

6 Linje tensioni I ulet pranë Shkollës "K.Çavo"Delvine 98,712 

7 Instalim shërbimi logjistik ne shk.S.Delvina" 115,674 

8 Linja Elektrike Fshati Blerimas 399,830 

9 Aparat frymëmarrjeInterspirospiromatik 90 me aparat per mushkri MAS -N200 35,000 

10 Pajisje hidraulike shpëtimi 105,000 

11 Agregat per energji elektrike 5 KVA 175,000 

12 Makineri pajisje stacione pompimi 180,406 

13 Kazan Metalik me kapak 448,560 

14 Njësia Administrative Vergo 80,974 

15 Aparat saldimi elektronik 200ŵ 26,400 

16 Fresibel 2600ë,2300MM,11000RPM 2 copë 30,000  

17 Trapan dore me bateri 18v,1.5 A 1500RPM 2 copë 21,600  

18 Trapan dore elektrik 550Ë(220-230)Vcopë 2(dy) 24,000  

19 Betoniere me motor fuqi 6.5 hp kapaciteti 190 I 80,400  

20 Matrapik goditës dhe shpues 705 ŵ metal 13mm/goditje  39,600  

21 Kosha mbeturinash 1100lt 2,187,528  

22 Kosha mbeturinash 1100 lt 726,918  

23 Motokorrese 24,240 

24 Motosharre 15,720 

  Shuma 11,654,110 

 

-Llogaria 215 “Mjete transporti” paraqitet në vlerë neto në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 

8,377,787 lekë dhe në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 9,818,723 lekë. Ndërsa 

sipasFormatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet eaktiveve afatgjata( kosto historike)” në 

mbyllje të vitit 2021 paraqitet në vlerën 36,436,354 lekë dhe në mbyllje të vitit 2020 

paraqitet në vlerën 32,761,354 lekë me një diferencë në rritjeprej 3,675,000 lekë 

përfaqësojnë shtesat e krijuara pa pagesë si rezultat i transferimit të një mjeti nga 

Drejtoria e Arkivave. 

 

Inventari i mjeteve të transportit në fund të vitit 2020. 
Nr E M E R T I M I Vlefta 

1 Makina e pastrimit(Jashtë Pune) 803,025 

2 Makina e pastrimit (Jashtë Pune) 196,212 

3 Autoveturë e administratës Benz Targa DI ... A 1,475,000 

4 Makinatip “Xhip Hundaj"marka Galloper (Jashtë Pune) 1,480,000 

5 Mjet Benc (Jashtë Pune) 800,000 

6 Autoveturë tip "Ford" Targa AA ... IU 698,600 
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Nr E M E R T I M I Vlefta 

7 Makina teknologjike e pastrimit Targa AA ... NR 1,428,000 

8 Automjeti "Stajer" PMNZSH 1,000,000 

9 Automjeti "Marta Internacional" (Jashtë Pune) 700,000 

10 Volsvagen PMNZSH 1,471,086 

11 Xhip Lanrover (Jashtë Pune) 1,248,800 

12 Xhip Foristradë (Jashtë Pune) 1,499,000 

13 Skrepi Targa AI-MT 63 2,614,500 

14 Skrepi I Bordit te Kullimit  16,347,131 

15 Automjet tip DAMLER targa AA...1N 1,000,000 

16 Automjet Tip HundaiTerrecan 3,675,000 

  Shuma 36,436,354 

 

-Llogaria 218 “Inventar ekonomik” në datën 31.12.2020 është në vlerën 5,707,578 lekë 

dhe në mbyllje të vitit 2019 në vlerën 6,283,808 lekë. Ndërsa sipas Formatit nr.7/B 

“Gjendja dhe ndryshimet eaktiveve afatgjata ( kosto historike)” paraqitet në mbyllje të 

vitit 2020 në vlerën 18,398,952 lekë dhe në mbyllje të vitit 2019 në vlerën 15,080,638 

lekë në rritje për vlerën 3,318,314 lekë,e cila përfaqëson shtesat e vitit për blerje të 

ndryshme. 
 

 

Titulli i gjetjes 2 :Mbi kontabilizimin e Aktiveve afatgjata materiale, pa titull pronësie. 

 

-Situata:  

Nga auditimi ka rezultuar se, nga 137 objekte inventari të pasurive të paluajtshme me 

kosto historike që i përkasin llog. 210 “Toka troje terrene”,llog. 211 “Pyje plantacione”, 

212 “Ndërtesa e konstruksione” dhe llog. 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”, në vlerën 

966,947,459 lekë, Bashkia Delvinë nuk posedon titull pronësie, në kundërshtim me 

VKM nr. 510, datë 14.08.2001 “Për inventarizimin dhe hipotekimin e të gjitha pronave të 

paluajtshme dhe të luajtshme”, Kreu VI “Transferimi i pasurive dhe regjistrimi i pasurive 

të paluajtshme”, pika 1 dhe 2. Për rrjedhojë edhe kontabilizimi i aktiveve afatgjata 

materiale, nuk është mbështetur në dokumentacionin e duhur, në kundërshtim me 

Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 me ndryshime, Kapitulli III, pika 35.  

Kriteri: 
VKM nr. 510, datë 14.08.2001 “Për inventarizimin dhe hipotekimin e të gjitha pronave të 

paluajtshme dhe të luajtshme”, Kreu VI “Transferimi i pasurive dhe regjistrimi i pasurive 

të paluajtshme”, ku cilësohet: 

“1. Bashkia është subjekti juridik që trashëgon të drejtat e pronësisë, të luajtshme dhe të 

paluajtshme të Njësive që Shkrihen (NJSH). Nga momenti i konstatimin të organeve 

përfaqësuese dhe ekzekutive ajo ushtron të drejtën e pronësisë si dhe të drejta të tjera 

sipas mënyrës të përcaktuar me ligj. 

2. NJSH-të duhet të plotësojnë dhe depozitojnë pranë bashkisë inventarin e të gjitha 

pronave të paluajtshme dhe të luajtshme në pronësi. Për pronat e paluajtshme inventari 

duhet të përmbajë edhe informacionin për fazën e regjistrimit në të cilën ndodhen”. 

Ndikimi/Efektiviteti: 
Mungesa e titullit të pronësisëështë pengesë për kryerjen e transaksioneve të ndryshme 

me pasuritë e paluajtshme, për menaxhimin e risqeve dhe mbrojtjen ndaj tyre dhe kjo 

bënqë kontabilizimi i tyre në librat e kontabilitetit dhe pasqyrat financiare të kryhet pa u 

mbështetur në një dokumentacion vërtetues, siç është titulli i pronësisë.  

Shkaku: 
Dokumentacioni i paplotë i trashëguar nga ish-Komunat, vështirësia e hasur në plotësimin 

e dosjeve sipas kërkesave të akteve ligjore e nënligjore për regjistrimin e titujve të 

pronësisë dhe kostoja e kryerjes së këtyre veprimeve në ASHK, e cila është e 

konsiderueshme referuar numrit të objekteve të cilët duhet të regjistrohen. 

Rëndësia: E lartë 
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Për këtë rekomandojmë:  

Kryetari i Bashkisë Delvinë duhet të marrë masa të menjëhershme, që nëpërmjet 

strukturave të saj, të përgatisë dosjet me dokumentacionin e duhur për regjistrim 

në ASHK dhe nëpërmjet Drejtorisë së Financës të përllogaritë kostot për kryerjen 

e këtij shërbimi, buxhetimin dhe burimet e financimit, me qëllim pajisjen sa më 

parë të pasurive të paluajtshme me titull pronësie. 

 

Llogaria 219 “Amortizimi i AAGJM & AAJM: Kjo llogari sipas pasqyrave financiare 

të Bashkisë Delvinënë fund të vitit 2021, paraqitet në vlerën (95,540,138) lekë. Krahasuar 

me vitin 2020 llogaria 219 “Amortizimi i aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara” 

paraqitet me shtesë prej (77,754,986) lekë, shtesë e cila ka ardhur si rezultat: 

 

Pasqyra statistikore nr. 7.b “Aktivet afatgjata me vlerë neto” 

Nr. 

Reference 
Llogarie 

Teprica 

Neto 

Shtesat gjate vitit Pakësimetgjate vitit Teprica ne Fund 

Kosto 

Historike Amortizim 

Kosto 

Historike Amortizim 

Kosto 

Historike 

Amortizim 

Akumuluar 

Teprica 

Neto 

b 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 

201 0 0 0 0 0 0 0 0 

202 0 0 0 0 0 0 0 0 

203 0 0 0 0 0 0 0 0 

21- 28 907,917,733 48,435,379 17,785,152 0 0 1,034,108,098 95,540,138 938,567,960 

210 52,081,640  0  0 0 0 52,081,640 0 52,081,640 

211 4,500,000 0  0 0 0 4,500,000 0 4,500,000 

212 151,425,530 6,232,126 7,668,257 0 0 193,900,367 43,910,968 149,989,399 

213 678,648,382 37,817,070 0 0 0 716,465,452 0 716,465,452 

214 5,735,880 39,960 288,792 0 0 11,654,110 6,167,062 5,487,048 

215 9,818,723 3,675,000 5,115,936 0 0 36,436,354 28,058,567 8,377,787 

216 0 0  0 0 0 0 0 0 

217 0 0  0 0 0 0 0 0 

218 5,707,578 671,223 4,712,167 0 0 19,070,175 17,403,541 1,666,634 

24 0  0 0 0 0 0 0 0 

28 0  0  0 0 0 0 0 0 

  907,917,733 48,435,379 17,785,152 0 0 1,034,108,098 95,540,138 938,567,960 

 

Përllogaritja e amortizimit të AAGJM-ve është bërë në përputhje me normat e 

amortizimit sipas llojit të aktivit të përcaktuar në Udhëzimit MFE nr. 5, datë 21.02.2022 

“Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018“Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme”, pika 36. 

Normat e amortizimitsipas llojit të aktivit të llogaritura nga Bashkia Delvinë, janë si më 

poshtë:  

- ndërtesat dhe konstruksionet, linja teknologjike, makineri e pajisje   5 % 

- inventarinekonomik (aktive të tjera afatgjata materiale mbi baze grupimi) 20 % 

- për pajisjet kompjuterike, informatike (mbi bazë grupimi)   25% 

- për mjetet e transportit        20% 

- për aktivet afatgjata jomateriale (metoda lineare)    15 % 

 

Llogaria 230 dhe 231"Investime" për aktive afatgjata jo materiale dhe materiale 

sipas të dhënave të paraqitura në Pasqyrën e Pozicionit Financiar për vitin 2021, paraqiten 

në vlerën 0 lekë. Në Pasqyrën statistikore nr. 6 "Investimet dhe burimi i financimit" 

shpenzimet për investime paraqiten në shumën 48,435,379 lekë, nga të cilat Blerje krijuar 

me pagesë në vlerën 43,310,556 lekë dhe shtesa pa pagesë në vlerën 5,124,823 lekë. 

Në mënyra analitike shtesat për aktivet afatgjata materiale dhe jomateriale paraqiten si më 

poshtë: 

“Investime, llogaria analitike 23 viti 2021” 
 

Nr. Llogaria 212/Objekti Vlerë 
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Nr. Llogaria 212/Objekti Vlerë 

 Blerje me pagesë 5,262,316 

 Kopshti i fshatit Bajkaj 1,002,271 

 Muzeu i fshatit Senicë 515,275 

 Argjinatura e lumit Vris Delvinë 675,474 

 Banesa të komuniteteve të varfëra e në nevojë 2,933,000 

 Muzeu Delvine 136,296 

 Shtesë pa pagesë 969,810 

 Ambulanca e fshatit Palavli 969,810 

 SHUMA212 6,232,126 

 

Nr. Llogaria 213/Objekti Vlerë 

 Blerje me pagesë  

 Sistemim rruge tebrendshme Fshatrat eNjA Vergo 58,600 

 Sistemim rruge te brendshme tëqytetit Delvine 3,594,241 

 Rruga Fushe Vërri-Kalasë dhe Blerimas-Finiq 25,473,992 

 Sistemim rruge te brend. ne Fshatrat eqytetit Delvine 73,262 

 Rruga Shijan -Stjar-Bamatat 238,651 

 Rruga Bajkaj -Kopacez - Isak  1,910,000 

 RrugaTatzat -Kalase-Senicë 831,200 

 Rruga Rusan-Vllahat 2,128,572 

 Rruge te brendshme ne Lagjen"L.Malo" Delvine 589,860 

 Rrjeti KUZ-së fshatit Stjar 275,952 

 Rruga" 9 Tetori" 100,000 

 Rruga "S.Ballaci" 100,000 

 Rruga Delvine -Leftrehor-Sopot 126,073 

 Rruga Fushe Verri -Vergo-Palavli 1,605,607 

 Shesh pushimi I rrugës "Javer Malo" Delvine 504,360 

 Kanale vaditëse 30,300 

 Rruga "JasinKseno" Lagja "Lejla Malo" 176,400 

 SHUMA213 37,817,070 
 

 

Nr. Llogaria 214/Objekti Vlerë 

 Blerje me pagesë 39,960 

 Motokorrese 24,240 

 Motosharre 15,720 

 SHUMA214 39,960 
 

 

 

Nr. Llogaria 215/Objekti Vlerë 

 Shtesë pa pagesë  

 Automjet Tip HundaiTerrecan 3,675,000 

 SHUMA215 3,675,000 
 

 

Nr. Llogaria 218/Objekti Vlerë 

 Blerje me pagesë 191,210 

 Pajisje kopjuterike 96,000 

 Orendi Muzeut Delvinë 95,210 

 Shtesë pa pagesë 480,013 

 Pajisje kompjuterike Dell 113,400 

 Printer HP 1102 (4 copë x 15,000 lekë) 60,000 

 Printer xerox 3215 22,548 

 Printer epson C43 12,065 

 Printer Dell 1700 20,000 

 Fotokopje xerox5021(6 copë x 42,000 lekë) 252,000 

 SHUMA218 671,223 
 

 

PASIVET (DETYRIMET) 

Pasivet Afatshkurtra 

Llogaritë e klasës 4, në pasiv të Pasqyrës së Pozicionit Financiar, janë llogari të 

pagueshme ato paraqesin detyrimet e Bashkisë Delvinë më 31.12.2021, kundrejt 

furnitorëve, pagat e punonjësve të muajit dhjetor 2021, detyrimet kundrejt tatimeve, 

sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të muajit dhjetor 2021, kreditorë për mjete në 

ruajtje të cilat kryesisht kanë të bëjnë me garancitë e kontratave, kreditorë të ndryshëm 

etj., si më poshtë:  
 

Llogaritë  Viti 2021 Viti 2020 Diferenca/ndryshimi 

401-408 Furnitorë e llogari të lidhura me to 2,352,364 2,086,415 265,949 

42 Detyrime ndaj personelit 6,546,619 6,546,178 441 
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431 Detyrime ndaj shtetit tatim taksa 803,227 458,065 345,162 

435 Sigurime shoqërore 1,973,223 1,966,994 6,229 

436 Sigurime shëndetësore 266,686 265,980 706 

466 Kreditorë për mjete në ruajtje 10,749,633 9,416,668 1,332,965 

467 Kreditorë të ndryshëm 72,085,547 63,631,683 8,453,864 

4341 Të tjera operacione me shtetin (detyrime) 79,444,377 76,557,191 2,887,186 

 Gjendja më fund të periudhës 174,221,676 160,929,174 13,292,502 

 

Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, në fund të vitit 2021 është në 

vlerën 2,352,364 lekë, paraqet gjendjen e faturave të pa likuiduara nga Bashkia Delvinë 

më 31.12.2021. Lëvizja e llogarisë 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, 

paraqitet në tabelën si me poshtë:  
 Llog. 401-408“Furnitorë e llogari te lidhura me to”  

Çelje e vitit 2021 2,086,415 

Shtesa (K) 13,854,958 

Pakësime (D) 13,589,009 

Gjendja në 31.12.2021 (K) 2,352,364 

 

 

Llogaria 42, “Detyrime ndaj personelit”, sipas pasqyrave financiare të paraqitura pranë 

Bashkisë Delvinë, paraqitet në vlerën 6,546,619 lekë dhe përfaqëson vlerën e pagave të 

muajit dhjetor për t’u paguar në muajin janar të vitit pasardhës. 
 

Llog. 42 "Detyrime ndaj personelit"  

Çelje e vitit 2021 6,546,178 

Shtesa (K) 82,832,829 

Pakësime (D) 82,832,388 

Gjendja në 31.12.2021(K) 6,546,619 

 

Llogaria 431, “Detyrime ndaj shteti për tatim taksa”, paraqitet në vlerën 803,227 lekë 

dhe përfaqëson vlerën për t’u paguar për taksa e tatime ndaj shtetit për muajin dhjetor. 
-  

Llog. 431 "Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa" 

Çelje e vitit 2021 458,065 
Shtesa (K) 5,120,373 

Pakësime (D) 4,775,211 

Gjendja në 31.12.2021 (K) 803,227 

 

Llogaria 435, “Sigurime shoqërore” dhe llogaria 436 “Sigurime shëndetësore” 

paraqet vlerën e pa paguar për sigurime shoqërore e shëndetësore për pagat e muajit 

dhjetor që paguhen në muajin janar dhe janë përkatësisht në vlerat 1,973,223 lekë dhe 

266,686 lekë. 
 

Llog. 435 "Sigurime shoqërore" 

Çelje e vitit 2021 1,966,994 

Shtesa 24,366,499 
 Pakësime 24,360,270 

Gjendja në 31.12.2021 1,973,223 

Llog. 436 "Sigurime shëndetësore"  

Çelje e vitit 2021 265,980 

Shtesa 3,303,220 

Pakësime 3,302,514 

Gjendja në 31.12.2021 266,686 

 

Llogaria 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje”, sipas Pasqyrës së Pozicionit Financiar 

të Bashkisë Delvinë, në fund të vitit 2021 paraqitet në vlerën 10,749,633 lekë dhe 

përfaqëson vlerën e garancisë së kontratave në masën 5%. Vlera e mësipërme është e 

rakorduar me Degën e Thesarit Delvinë, sipas aktrakordimit datë 17.01.2022. 
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Llog. 466 "Kreditorë për mjete në ruajtje"  

Çelje e vitit 2021 9,416,668 
Shtesa 1,735,041 

Pakësime 402,076 

Gjendja në 31.12.2021 10,749,633 

 

Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm”, paraqiten faturat e pa likuiduara për investime 

dhe shërbime të cilat për vitin 2021 paraqiten në shumën 72,085,547 lekë. Lëvizja e kësaj 

llogarie gjatë vitit 2021 paraqitet si më poshtë: 
 

Llog. 467 "Kreditorë të ndryshëm"  

Çelje e vitit 2021 63,631,683 

Shtesa 26,336,036 

Pakësime 17,882,172 

Gjendja në 31.12.2021 72,085,547 

 

Në mënyrë analitike në aneks 3.3 bashkëlidhur Raport Auditimit. 

 

Këto vlera janë paraqitur në mënyrë analitike dhe përbëhen nga Fatura të palikujduara dhe 

vendime gjyqësore. Në mënyrë analitike në aneks 3.3 bashkëlidhur Raport Auditimit. 
 

Llogaria 85 “Rezultati i ushtrimit”, paraqitet me tepricë kreditore në vlerën 29,485,507 

lekë dhe paraqet rezultatin nga funksionimi. Ajo është e barabartë me vlerën e të 

ardhurave që Bashkia Delvinë trashëgon për t’u përdorur në vitin pasardhës sipas 

dispozitave ligjore në fuqi dhe në përputhje me akt-rakordimin e mbajtur me degën e 

thesarit mbi fondet që trashëgohen. 
 

Llog. 85 "Rezultati i ushtrimit"  

Çelje e vitit 2021 25,617,954 

Shtesa(te ardhurat) 29,485,507 

Pakësime 25,617,954 

Gjendja në 31.12.2021 29,485,507 

 

Pasqyra e Performancës financiare (F2) 

Të ardhurat dhe shpenzimet, e paraqitura në Pasqyrën e Performancës Financiare të 

Bashkisë Delvinë më datë 31.12.2021 janë të kuadruar me Degën e Thesarit Delvinë, 

konkretisht: 
 

Rakordimi të ardhurave 
Emërtimi Vlera sipas 

Pasqyrës së 

Performancës 

Dokumentimi Vlera Diferenca 

-Të ardhurat e krijuara gjatë vitit  
-Granti nga buxheti 

-Financim i pritshëm nga buxheti 

-Fonde buxhetore të trashëguara 
-Të ardhura të trashëguara (rez) 

-Llog 73 Ndryshim i gjendjes 

0me(+)0 

32,417,322 
126,121,634 

84,027,666 

21,216,579 
4,401,375 

Akt-Rakordimi me Degën e thesarit 
31.12.2021 

32,417,322 
126,121,634 

84,027,666 

21,216,579 
4,401,375 

0 
0 

0 

0 
0 

Totali të ardhura 268,184,576  268,184,576 0 

 

Rakordimi i Shpenzimeve 
Emërtimi 

 

Sipas Situacionit Detyrimet e vitit 2020 Detyrime të vitit 2021 Sipas Pasqyrës së 

Performancës 

600 98,668,916 7,938,171 90,730,745 98,568,671 

601 16,243,620 1,606,852 14,936,768 16,246,644 

602 30,639,471 9,285,297 21,354,174 33,084,430 

604 731,710 158,181 573,529 788,931 

606 83,649,460 0 83,649,460 83,649,460 

63    -655,392 

8423    655,392 

8421    588,145 
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Emërtimi 

 

Sipas Situacionit Detyrimet e vitit 2020 Detyrime të vitit 2021 Sipas Pasqyrës së 

Performancës 

8424    5,716,614 

Totali 229,933,177 18,688,501 211,344,676 238,699,069 

 

Diferenca në shumën 8,665,892 lekë midis shpenzimeve të paraqitura në Pasqyrën e 

Performancës Financiare dhe sipas Situacionit përbëhet nga diferenca midis detyrimeve të 

muajit Dhjetor 2020 të paguara në vitin 2021 dhe detyrimeve të Dhjetorit 2021 të paguara 

në Janar 2022 e vijim në shumën 2,404,959 lekë, vlerës prej -655,392 lekë "Ndryshimi i 

gjendjes së inventarit” dhe si dhe vlerës prej 7,016,325 lekë nga operacione të korrigjimit 

të rezultatit. 

Në fund të vitit ushtrimor të dy llogaritë e klasës 6 “shpenzimet” dhe klasës 7 “të 

ardhurat”, janë mbyllur duke debituar dhe kredituar respektivisht llogarinë 85 “Rezultati i 

veprimtarisë ushtrimore”, konkretisht: 

 

Rakordimi të ardhura, shpenzime dhe rezultati 
 Emërtimi Burimi Pasqyra  Situacioni Diferenca 

I Totali të ardhura 268,184,576 268,184,576 0 

II Shpenzime 238,699,069 238,699,069 0 

III Rezultati i vitit ushtrimor 29,485,507 29,485,507 0 

IV Rezultati i vitit ushtrimor    

 

Në Pasqyrën e Pozicionit Financiar, llogaria 85 "Rezultati nga veprimtaria" paraqitet në 

shumën 29,485,507 lekë, e njëjtë me Pasqyrën e Performancës Financiare paraqitet në 

shumën 29,485,507lekë.  

 

Pasqyra e flukseve monetare (F3) 
Pasqyra e Flukseve Monetare, paraqet rrjedhën e likuiditeteve dhe gjendjen më datë 

31.12.2021. 
 

Nr 

Rubrike PERMBAJTJA 

Periudha 

Raportues 

Periudha 

Paraardhëse 

(b) (c) (1) (2) 

I Veprimtaritë e shfrytëzimit 34,257,279 27,715,956 

II Veprimtaritë e investimeve 6,566,006 7,837,545 

III Transferta e te tjera -588,145 -518,879 

VI Teprica e Likujditetevene fund tevitit ushtrimor 40,235,140 35,034,622 

 

Nga kontrollet e kryera rezultoi se teprica e llogarisë së likuiditeteve më datë 31.12.2021, 

e paraqitur në këtë pasqyrë rezulton në shumën 40,235,140 lekë dhe kuadron me tepricën 

e likuiditeteve të paraqitur në Pasqyrën e Pozicionit Financiar, në Aktiv "Mjetet monetare 

dhe ekujvalentet e tyre" e cila paraqitet në shumën 40,235,140 lekë.  

 

Plotësimi i Pasqyrës së Flukseve monetare është bërë në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018, Kapitulli III, pika 3.6 “Rregullat e 

plotësimit të pasqyrës financiare individuale të flukseve monetare”. 

 

Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto (F4) 
 

Numër 

llogarie 
Emërtimi 

Fonde bazë 

dhe grante 

kapitale 

Rezultatet e 

mbartura 

Rezultatet e 

ushtrimit 

Gjithsej 

aktive 

neto/fonde 

neto 

101 Aktivet neto 937,263,011   937,263,011 

 Ndryshimet në aktivet neto 25,617,954 -25,617,954 60,751,166 60,751,811 

 

105 

Nga burime të brendshme 

Grante të brendshme kapitale 
Transferta të brendshme (grante në natyre) 

  49,050,811 49,050,811 

1013 Nga konsumi i AAGJ   -17,785,152 -17,785,152 

1015 Dalje jashtë përdorimi     

85 Nga rezultati i vitit ushtrimor 25,617,954 -25,617,954 29,485,507 29,485,507 
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Numër 

llogarie 
Emërtimi 

Fonde bazë 

dhe grante 

kapitale 

Rezultatet e 

mbartura 

Rezultatet e 

ushtrimit 

Gjithsej 

aktive 

neto/fonde 

neto 

Totali  962,880,965 -25,617,954 60,751,166 998,014,177 

 

Nga verifikimi i kryer rezultoi se vlera totale e Aktiveve neto/fonde neto të paraqitura në 

"Pasqyrën e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto", është e barabartë me vlerën e tyre 

të paraqitur në pasqyrën e "Pozicionit financiar", në shumën 998,014,177 lekë. Në këtë 

pasqyrë janë paraqitur saktë grantet bazë (çelja e vitit), rezultati i vitit të mëparshëm si 

dhe rezultatet e ushtrimit. 

Vlera prej 49,050,811 lekë, përfaqëson gjithë shtesat e aktiveve neto/fonde neto gjatë vitit 

ushtrimor, të pasqyruara në të njëjtën vlerë edhe në Librin e madh në kredi të llogarisë 

101 "Fonde bazë". 

Vlera prej 5.124.823. lekë përfaqëson aktive neto, të cilat jane dhurata( pa pagese) nga 

organizata dhe institucione të tjera. 

Vlera prej-17,785,152 lekë, përfaqëson amortizimin vjetor (shtesa) 

Vlera prej 29,485,507 lekë, përfaqëson rezultatin financiar të vitit ushtrimor pasqyruar në 

llog.85. 

Nga auditimi rezultoi se fondet neto të pasqyruara në Pasqyrën "Ndryshimi në fondet 

neto/aktivet neto" në shumën 998,014,177 lekë kuadron me pasqyrimin e tyre në pasqyrën 

e "Pozicionit financiar".  

Plotësimi i Pasqyrës së Aktiveve neto/Fonde neto është bërë në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018, Kapitulli III, pika 3.5 “Rregullat e 

plotësimit të pasqyrës financiare individuale të ndryshimeve në Aktivet neto/Fondet 

neto”. 

 

Shënimet shpjeguese (Pasqyra F5): 

Plotësimi i kësaj pasqyre është bërë në përputhje me kërkesat e Udhëzimit nr. 8, datë 

03.09.2018, pika 3.7 “Rregullat për dhënien e shpjegimeve për pasqyrat financiare 

individuale”. Nga Bashkia Delvinë është plotësuar Pyetësori dhe shënimet shpjeguese 

përpërgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore”. 

 

Pasqyrat statistikore 

Pasqyra statistikore nr. 6 "Investimet dhe burimi i financimit" 
 

Numër llogarie Emërtimi Vlera D Vlera K Teprica 

 Shpenzimet për investime 48,435,379   

230 Shpenzime afatgjata jomateriale    

231 Shpenzime Afatgjate materiale 48,435,379   

 Burimet për investime  48,435,379  

1050 Grante kapitale nga buxheti  40,377,556  

1051 Grante kapitale nganivele të tjera  2,933,000  

1059 Grante të brendshme kapitale në natyrë  5,124,823  

11 Fonde të tjera të veta    

115 Caktim fondi për investime nga rezultati    

 Balanca 48,435,379 48,435,379 0 

 

Vlera prej 48,435,379 përfaqëson shpenzimet për investime të cilat janë të rakorduara me 

Degën e Thesarit Delvinë. 

 

 

- Plotësimi i Pasqyrës së Statistikore “Investimet dhe burimi i financimit” është 

bërë në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018, 

Kapitulli III, pika 3.8.1 “Rregulla pёr plotësimin e pasqyrës statistikore tё 

investimeve dhe burimeve të financimit tё tyre”. 
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Pasqyra statistikore nr. 8 “Numri i punonjësve dhe Fondi i pagave”. 

Në këtë pasqyrë është dhënë informacion mbi numrin e punonjësve, fondin e pagave, 

kontributet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, si dhe tatimin mbi të ardhurat. 

Plotësimi i Pasqyrës së Statistikore “Numri i punonjësve dhe fondi i pagave” është bërë 

në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2018, Kapitulli III, 

pika 3.8.4 “Rregulla pёr plotësimin e pasqyrës statistikore mbi numrin e punonjësve dhe 

fondin e pagave”. 

 

- Auditim mbi administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave 

materiale e monetare dhe letrave me vlerë. Rregullaritetin i veprimeve të kryera 

nëpërmjet bankës  

Transaksionet financiare të kryera nëpërmjet bankës janë regjistruar në mënyrë 

kronologjike në ditarin e bankës në bazë të urdhër-shpenzimeve të cilat ishin të 

nënshkruara nga nëpunësi autorizues dhe zbatues të konfirmuar nga nëpunësi i Thesarit 

dhe të vulosura nga të dy palët. 

Në përgjithësi përpilimi i urdhër-shpenzimeve ishte i bazuar në dokumentet vërtetues dhe 

autorizues sipas natyrës së shpenzimit si urdhër prokurimi, procesverbale, oferta, 

kontrata, fatura e furnitorit, preventiva, situacione, fletëhyrje, listë pagesa, deklarimet e 

tatimit mbi të ardhurat, formularët e përllogaritjeve të kontributeve të sigurimeve 

shoqërore dhe shëndetësore si nga punëdhënësi dhe nga punonjësi etj. Vlerat e shënuara 

në urdhër-shpenzim përputhen me vlerat e këtyre dokumenteve financiare që mbështesin 

këtë shpenzim. Kontabilizimi i veprimeve ekonomike nëpërmjet bankës është bërë sipas 

destinacionit dhe sipas natyrës së shpenzimeve. 

 

Sa më sipër për Pasqyrat Financiare të vitit 2021 arrihet në konkluzionin që: 

1-Nga auditimi u konstatua se gjendja kontabël (kosto historike) për vitin 2021 e 

llogarisë 213 “Rrugë rrjete vepra ujore”është e analizuar për 96 objekte inventari në 

vlerën 716,465,452 lekë. Nga verifikimi i analitikëve të kësaj llogarie rezulton se nuk 

është zbritur vlera e investimeve të kryera në Ujësjellësi që duhej të transferohej tek 

Ujësjellës Kanalizime SHA Delvinë, për 4 objekte në vlerën 4,977,502 lekë (objekti 

“Rrjeti i ujit të pijshëm Bamatat dhe Kanale e Ujërave të Zeza” në vlerën 1,252,000 lekë, 

“Rrjeti i Kanale e Ujërave të Zeza fshati Vane), në vlerën 452,676 lekë, “rrjet ujësjellësi 

në rrugën H. Bllaci” në vlerën 473,994 lekë dhe “Rrjeti Kanale e Ujërave të Zeza” në 

vlerën 2,798,832 lekë), me ndikim në informacionin kontabël, që ofrojnë pasqyrat 

financiare në lidhje me plotësinë e vlerave të Aktiveve Afatgjata Materiale, të numrit për 

efekt të inventarit fizik të tyre dhe të llogaritjes së amortizimit. Këto veprime janë në 

kundërshtim me UMF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik” i ndryshuar pikat 26, 28, 30, 74 dhe 85,UMFE nr. 05, datë 21.02.2022 

“Për disa ndryshime në udhëzimin e MFE nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e 

përgatitjes, paraqitjes e raportimit të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes 

së Përgjithshme”, Kreu II pika 5, 36 dhe Kreu IIIpika 30 

2-Nga auditimi ka rezultuar se, nga 137 objekte inventari të pasurive të paluajtshme me 

kosto historike që i përkasin llog. 210 “Toka troje terrene”, llog. 211 “Pyje 

plantacione”, 212 “Ndërtesa e konstruksione” dhe llog. 213 “Rrugë, rrjete, vepra 

ujore”, në vlerën 966,947,459 lekë, Bashkia Delvinë nuk posedon titull pronësie, në 

kundërshtim me VKM nr. 510, datë 14.08.2001 “Për inventarizimin dhe hipotekimin e të 

gjitha pronave të paluajtshme dhe të luajtshme”, Kreu VI “Transferimi i pasurive dhe 

regjistrimi i pasurive të paluajtshme”, pika 1 dhe 2. Për rrjedhojë edhe kontabilizimi i 

aktiveve afatgjata materiale, nuk është mbështetur në dokumentacionin e duhur, në 

kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 me ndryshime, Kapitulli III, pika 35.  
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Pika 4 e programit. Zbatimi i rekomandimeve nga auditimet e mëparshme. 
 

Titulli gjetjes 1.Statusit të rekomandimeve të lëna nga KLSH me shkresën nr. 1110/7datë 

20.12.2021. 

 

Situata: 

Nga auditimi i dokumentacionit për zbatimin e rekomandimeve në mënyrë të 

përmbledhur, si më poshtë: 

KLSH-ja ka dërguar në Bashkinë Delvinë rekomandimet e auditimit me shkresën e saj nr. 

1110/7datë 20.12.2021. Ndërsa nga Bashkia Delvinë për zbatimin e rekomandimeve të 

KLSH ka kthyer përgjigje me shkresën nr. 35, datë 10.01.2022, duke respektuar afatin 

brenda afatit 20 ditor. 

Është hartuar “Plan veprimi për zbatimin e rekomandimeve” me shkresën nr. 35/1, datë 

10.01.2022, në të cilën janëpërcaktuar strukturat dhe personat për zbatimin e 

rekomandimeve me afatekonkrete. 

Përfundimet e auditimit i janë dërguar subjektit të audituar Bashkisë Delvinë, me 

shkresën e Kryetarit të KLSH nr. 1110/7datë 20.12.2021 dhe duhet të raportonte në 

KLSH brenda 6 muajve ose brenda datës 20.5.2022 (referuar nenit 30, pika 2 e ligjit 

nr.154 datë 27.11.2014 “Për funksionimin dhe organizimin e KLSH, për raportimin 

brenda 6 muajve nga marrja e njoftimit të RPA). Nga Bashkia Delvinë nuk është bërë 

raportimi brenda 6 mujorit. 

Bashkia Delvinë ka hartuar planin e veprimit të zbatimit të rekomandimeve, si dhe ka 

raportuar në këshillin e njësisë (këshillin bashkiak), bazuar në ligjin nr. 68/2017, datë 

27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, Neni 50-Auditimi i jashtëm ku 

përcaktohet se; 5. Për të gjitha raportet e auditimit të jashtëm, të kryera nga Kontrolli i 

Lartë i Shtetit apo auditues të tjerë ligjorë, kryetari i njësisë së vetëqeverisjes vendore 

përgatit një plan veprimi për zbatimin e rekomandimeve të raportit të auditimitdhe 

raporton rregullisht në këshillin e njësisë për progresin në zbatimin e tij. 
 

a. Për përmirësimin e gjendjes janë rekomanduar 6 masa organizative, nga të cilat janë 

pranuar plotësisht. Nga të pranuarat janë zbatuar 5 masa dhe në proces zbatimi 1 (një) 

masë. 

b. Për masa mos efektivitet, janë rekomanduar 1 masë me vlerë 42,84 mijë lekë, nga e 

cila pranuar dhe zbatuar nga subjekti. 

c. Për masa mungesë të ardhurash janë rekomanduar 1 masë me vlerë 38,526 mijë 

lekë,nga të cilat janë pranuar plotësisht. Nga të pranuarat është në proces zbatimi, ku 

nga vlera e rekomanduar prej 38,526 mijë lekë, arkëtuar vlera 1,529 mijë lekë dhe mbetet 

për arkëtim vlera 36,997 mijë lekë. 

d. Për masa disiplinore, janë rekomanduar gjithsej 11 masa të cilat janë pranuar dhe 

zbatuar nga subjekti. 

Kriteri: 

Ligji Nr. 154, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit” neni 15, “Të drejtat e KLSH”, germa (j). ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes vendore”.  

Ndikimi/Efekti: 
Mos ndjekje të procedurave në arkëtimin e të ardhurave të munguara në vlerën 36,997 

mijë lekë. 

Shkaku: Neglizhencë dhe papërgjegjshmëri e strukturave drejtuese. 

Rëndësia:E Lartë 

Për këtë rekomandojmë: 
Kryetari i Bashkisë Delvinë të marrë masa për zbatimin e plotë të rekomandimeve 

në proces ose të pazbatuara, dërguara nga KLSH me shkresën nr. 1110/7datë 
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20.12.2021 “Për zbatimin e Rekomandimeve nga auditimi i kryer në Bashkinë 

Delvinë”, duke nxjerrë përgjegjësitë e personave përgjegjës për mos zbatimin e 

tyre, respektivisht për: 

Për masa organizative. 

5.1 Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Delvinë të marrë masa për ngritjen e një strukturë 

të veçantë për planifikimin vjetor të nevojave për karburant, bazuar në numrin e mjeteve, 

gjendjet teknike të tyre, normativave të harxhimit sipas katalogut ose me procesverbal 

argumentimi, volumit të punës që kryhen në vitin paraardhës, sasi e cila duhet të 

miratohet në Këshillin Bashkiak. 

Menjëherë 

 

Për uljen e borxhit tatimor. 

1.1. Rekomandimi: Sektori i të Ardhurave në Bashkinë Delvinë, 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 R.SH”, i ndryshuar, të marrë masa për nxjerrjen e njoftim 

vlerësimet tatimore për debitorët duke ndjekur të gjitha rrugët për arkëtimin e detyrimeve 

për taksat dhe tarifat vendore në fund të periudhës në vlerën 38,526,012 lekë. 

Brenda datës 31.12.2022 

 

Më hollësisht për çdo rekomandim dhe statusi përkatës është paraqitur në Aneks 4.1 

bashkëlidhur Raport Auditimit. 

 

 

IV. GJETJE DHE REKOMANDIME 

 

A. MASA ORGANIZATIVE 

1. Gjetje nga auditimi: Bashkia Delvinë nuk kangritur një sistem efektiv të menaxhimit 

financiar dhe kontrollit të brendshëm, duke mos hartuar një kuadër të plotë rregullash të 

shkruara për këtë qëllim.Nuk janë hartuar rregulla për ruajtjen e aktiveve, nuk është 

hartuar strategjia e riskut, harta e proceseve të punës, gjurma e auditimit. Grupi i 

menaxhimit strategjik, nuk ka miratuar plane zhvillimi strategjike me afat jo më pak se sa 

5 vjet. Auditi i brendshëm nuk ka funksionuar sipas kuadrit ligjor në fuqi. Njësia ka në 

strukturë specialist të IT-së, por nuk janë hartuar rregulla dhe nuk janë marrë masa 

konkrete për mbrojtjen e të dhënave të sistemit elektronik. Vlerësimi i funksionimit të 

sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit nuk është bërë si duhet nga menaxherët 

kryesor, duke mos përcaktuar pikat e dobëta të këtij sistemi, e marrjen e masave për 

përmirësimin e tyre. Ka mangësi nga stafi për njohjen e ligjit 10296, datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe manualin përkatës në zbatim të këtij ligji. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe nenin 32, të ligjit nr. 68/2017” 

Për financat e vetëqeverisjes vendore”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 1 faqe 19-23, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1 Rekomandimi:Titullari i njësisë vendore dhe menaxherët kryesor të marrin masa për 

implementimin konkret të kërkesave të kuadrit rregullator për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin në njësinë publike.  

Të hartohen rregulla për ruajtjen dhe sigurinë e informacionit elektronik.  

Të hartohet strategjia e riskut, gjurma e auditimit dhe lista e proceseve të punës për secilin 

sektor dhe në nivel institucioni.  

Menjëherë dhe në vijimësi 
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2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se gjendja kontabël (kosto historike) 

për vitin 2021 e llogarisë 213 “Rrugë rrjete vepra ujore”është e analizuar për 96 objekte 

inventari me vlerë 716,465,452 lekë. Sipas pasqyrës analitike të kësaj llogarie, rezulton se 

nuk është zbritur vlera e investimeve të kryera në ujësjellësi që duhej të transferohej tek 

shoqëria “Ujësjellës Kanalizime” SHA Delvinë, kjo për 4 objekte me vlerë 4,977,502 

lekë, respektivisht: objekti “Rrjeti i ujit të pijshëm Bamatat dhe Kanale e Ujërave të 

Zeza” në vlerën 1,252,000 lekë, “Rrjeti i Kanale e Ujërave të Zeza fshati Vane), në vlerën 

452,676 lekë, “rrjet ujësjellësi në rrugën H. Bllaci” në vlerën 473,994 lekë dhe “Rrjeti 

Kanale e Ujërave të Zeza” në vlerën 2,798,832 lekë). 

Këto veprime kanë ndikim në informacionin kontabël të pasqyrave financiare të vitit 

2021, në lidhje me plotësinë e vlerave të Aktiveve Afatgjata Materiale, të numrit për efekt 

të inventarit fizik të tyre dhe të llogaritjes së amortizimit.  

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Udhëzimin e MF nr. 30 datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar pikat 26, 28, 30, 74 

dhe 85,Udhëzimin e MFE nr. 05, datë 21.02.2022 “Për disa ndryshime në UMFE nr. 08, 

datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes e raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”, Kreu II pika 5, 36 dhe Kreu 

III pika 30. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe 45-61, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

2.1.Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë në bashkëpunim me Drejtorinë e Financës të 

ngrejë grup pune me specialistë të fushës, për transferimin e Aseteve shoqërisë 

“Ujësjellës Kanalizime” Sh.A me akte marrje në dorëzim të firmosura nga të dy palët dhe 

të kryhen veprimet kontabël në mbyllje të pasqyrave financiare duke zbritur vlerën 

4,997,502 lekë. 

Brenda datës 31.12.2022 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi në lidhje me organizimin dhe funksionimin e 

strukturës së Auditit të Brendshëm (AB) në Bashkinë Delvinë, konstatohet se kjo njësi 

vendore nuk ka të organizuar strukturë të Auditit të Brendshëm (AB), për mungesë të 

specialistëve. Gjithashtu nga Bashkia Delvinë, nuk janë lidhur as aktmarrëveshje me 

bashkitë kufitare për kryerjen e këtij shërbimi. 

Veprime në kundërshtim me ligjin nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin 

publik”, neni 10, shkronja (c); neni 64, shkronja (a), të ligjit nr. 139/2015 “Për 

Vetëqeverisjen Vendore”, si dhe pikat 3 dhe 6 shkronja (a), të VKM nr. 83, datë 

03.02.2016 “Për miratimin e Kritereve të Krijimit të Njësive të Auditimit të Brendshëm 

në Sektorin Publik”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 1 faqe 19-23, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

3.1 Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Delvinë, të marrë masa për ngritjen dhe miratimin 

në strukturën organizative të bashkisë Njësinë e Auditit të Brendshëm për kryerjen e 

funksioneve kontrolluese të veprimtarisë ekonomike financiare të kësaj njësie vendore. 

Në rast të mos plotësimit të kësaj strukturë me personel të kualifikuar, të shikohet 

mundësi e lidhjes së akt-marrëveshjes me bashkitë kufitare për kryerjen e këtij shërbimi, 

si Bashkia Sarandë ose Bashkia Dropull. 

Menjëherë  

 

4. Gjetje nga auditimi: Për vitin 2021, shpenzimet buxhetore janë planifikuar në vlerën 

303,417 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 273,344 mijë lekë ose në masën 90 %.  

Sipas burimeve të financimit për vitin 2021, nga transferta e pakushtëzuar (grandi) 

treguesit e buxhetit janë planifikuar për vlerën 102,376 mijë lekë dhe janë realizuar në 

vlerën 89,389 mijë lekë ose në masën 87 %. Nga këto investime nga 43,414 mijë lekë 

planifikuar janë realizuar në vlerën 38,089 mijë lekë ose në masën 87 %, kjo për shkak se 
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faturat për likuidim janë të muajit dhjetor 2021 që janë pasqyruar si detyrime të viti në 

mbylljen e pasqyrave financiare.  

Nga të ardhurat e trashëguara dhe të ardhurat e vitit, treguesit e buxhetit janë 

planifikuar për vlerën 91,101 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 41,778 mijë lekë ose 

në masën 45.8 %. Nga këto, paga nga vlera 41,660 mijë lekë planifikuar janë realizuar në 

vlerën 28,820 mijë lekë ose në masën 69 %, lekë, shpenzime operative nga vlera 36,451 

mijë lekë planifikuar janë realizuar në vlerën 7,959 mijë lekë ose në masën 21,8 % dhe 

investime nga vlera 12,490 mijë lekë planifikuar janë realizuar në vlerën 1,437 mijë lekë 

ose në masën 11,5 %, kjo për shkak i mosrealizimit të të ardhurave vjetore të cilat nga 

vlera 91,101 mijë lekë të planifikuara janë realizuar në fakt për vlerën 41,778 mijë lekë. 

Nga të dhënat e mësipërme, konstatohet se planifikimi i shpenzimeve buxhetore nuk 

është real dhe i mbështetur në burime të sakta financimi për të ardhurat e veta. Po ashtu 

në planifikimin e shpenzimeve nuk janë marrë në konsideratë faturat e palikujduara të 

vitit paraardhës në vlerën 51,791,304 lekë, ku në buxhetin e vitit vijuesështë planifikuar 

vlera prej 22,263 mijë lekë ose 42.9% e totalit, kjo për shkak i mosrealizimit të të 

ardhurave vjetore të cilat nga 91,101 mijë lekë të parashikuara, janë realizuar në vlerën 

41,778 mijë lekë ose 45,8 %, pra planifikimi i shpenzimeve buxhetore nuk është real dhe 

i mbështetur në burime të sakta financimi për të ardhurat e veta.  

Nga transferta e pakushtëzuar sektoriale, treguesit e buxhetit janë planifikuar për vlerën 

68,382 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 55,366 mijë lekë ose në masën 81 %. Nga 

këto investime nga 2,090 mijë lekë planifikuar janë realizuar në vlerën 852 mijë lekë, për 

shkak se nuk janë kryer procedura prokurimi, si rezultat i mungesës së të ardhurave nga 

taksat/tarifat vendore. Kjo tregon se planifikimi i shpenzimeve (procedurave të 

prokurimit) në momentin e hartimit të buxhetit, nuk bëhet mbi bazën e realizmit faktit të 

të ardhurave, por bëhet mbi bazën e planifikimit të të ardhurave, të ardhura të cilat 

asnjëherë nuk kalojnë masë 50% të realizmit, ose e thënë ndryshe nga bashkia janë 

planifikuar procedura pa fonde në dispozicion. 

Nga fondet e deleguara treguesit e buxhetit janë planifikuar për vlerën 87,017 mijë lekë 

dhe janë realizuar në vlerën 86,498 mijë lekë ose në masën 99 %. 

Sa më sipëru konstatua se ka diferenca të dukshme midis treguesve të hartimit 

planifikimit në fillim të vitit dhe zbatimit të buxhetit, përsa i përket pjesës së të ardhurave 

të veta dhe shpenzimeve të tyre, kështu nga të ardhurat veta të planifikuara dhe të 

realizuara, këto të fundit të alokuara në buxhetet respektive ka diferenca duke bërë që 

buxheti për vitin 2021 të ketë mosrealizime. 

Për vitin 2021, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore gjithsej, nga 91,101 mijë lekë të 

parashikuara, janë realizuar në vlerën 41,778 mijë lekë ose 45,8 %, me një mosrealizim 

në vlerën 49,323 mijë lekë. 

Veprime në kundërshtim me ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin dhe 

zbatimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligjin nr. 9632, 

datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar, ligjin nr. 68/2017, datë 

27.4.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015 

“Për Vetëqeverisjen vendore”, UMF nr. 10, datë 28.02.2017, “Për përgatitjen e programit 

buxhetor afatmesëm 2018-2020”, si dhe UMF nr. 10/1, datë 28 02 2017 “Për përgatitjen e 

Programit Buxhetor Afatmesëm për Pushtetin Vendor”; Udhëzimi nr. 23 datë 22.11.2016, 

“Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm” dhe Vendimet 

përkatëse të Këshillit Bashkiak”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2 faqe 24-38, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Delvinë në bashkëpunim me Drejtorinë e 

Financës dhe Sektori i Taksave, Tarifave, Lejeve dhe Licensave në Bashkinë Delvinë, të 

marrë masë në mënyrë që të mos krijohen diferenca të dukshme midis parashikimit dhe 

realizimit të buxhetit, për hartimin e një buxheti real, mbështetur në realizimin e 

mundshëm dhe objektiv të të ardhurave dhe shpenzimeve.  
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Të bëhen periodikisht analizat e punës për realizimin e buxheteve paraardhës duke nxjerrë 

konkluzione të sakta për realizimet dhe mosrealizimet e buxheteve përkatëse dhe 

mosrealizimit të të ardhurave fiskale. 

Në vijimësi 

5. Gjetje nga auditimi: Nga të dhënave të bilancit, konstatohet se totali i faturave të 

palikujduara në fund të vitit 2021 paraqitet për vlerën 74,437,911 lekë, nga këto: Llog 

(401-408) “Furnitor e llogari të lidhura me to”, paraqiten në vlerën 2,352,364 lekë dhe 

detyrime të tjera në llog (467) “Kreditorë të ndryshëm”, paraqitet në vlerën 72,085,547 

lekë, sipas të dhënave të Aneks 2.1, bashkëlidhur Raportit të Auditimit: 

Nga bashkia nuk është planifikuar për likujdim e gjithë vlera e faturave të palikujduara në 

shumën 51,791 mijë lekë, por është planifikuar në masën 42.9% ose në vlerë 22,263 mijë 

lekë,nga e cila: për llog. 602 në shumën 11,764 mijë lekë dhe për llog 230+231 në 

shumën 10,499 mijë. 

Nga auditimi konstatohet se kemi mospërputhje të vlerës së kreditorëve (faturave të 

palikujduara) në fund të periudhës ushtrimore viti 2021, midis të dhënave që përcillen në 

MFE (vlera 51,449,232 lekë) dhe të dhënave të evidentuara dhe raportuara në buxhet për 

vlerën 74,437,911 lekë, me një diferencë në shumën 22,988,679 lekë, kjo pasi sipas 

bashkisë dhe në zbatim të Udhëzimit të MFE nr. 37, datë 6.10.2020 “Mbi monitorimin 

dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të qeverisë së përgjithshme” do 

klasifikohen stok detyrimesh të prapambetura faturat kreditore me mbi 60 ditë 

kalendarike. Pra diferenca është për faturat që janë paraqitur për pagesë nën 60 ditë 

kalendarike.  

Nga të dhënat e pasqyrës së gjetjes se faturave të palikujduara në fund të periudhave 

ushtrimore dhe planifikim në buxhetin pasardhës për likujdim, konstatohet se nuk ndiqet 

radha e pagesës, ku vërehen faturave të viteve të kaluara të cilat ose nuk parashikohen 

ose parashikohen me diferenca, kjo e fundit ndodh dhe për faturat e viteve të fundit, 

megjithëse punimet/shërbimet kanë përfunduar dhe subjektet kanë paraqitur faturat për 

likujdim,sipas aneks 2.3 bashkëlidhur Raport Auditimit.  

Mos planifikimi i vlerës së plotë të faturave dhe pse janë me dokumentacion të rregullt, 

çon në trajtim me dy standarte të subjekteve, duke penalizuar disa dhe favorizuar disa të 

tjera, duke mos ndjekur radhën e pagesës sipas periudhave për pagesën e kryerjes së 

shërbimit që këto subjekte kanë ofruar bashkisë Delvinë, si dhe i jep mundësi 

padrejtësisht bashkisë që me fondet të cilat nuk planifikohen për likujdimet të këtyre 

faturave kreditore të planifikojë shpenzime për shërbime/ blerje mallra dhe investime jo 

në raport të fondet, duke krijuar dhe rritur vlerën e faturave kreditore ose thënë ndryshe 

borxhin që bashkia Delvinë ka ndajë subjekteve të ndryshme. Këto veprime e 

klasifikojnë këtë bashki me vështirësi financiare deri në faliment, pasi stoku i 

detyrimeve të prapambetura paraqitet mbi 39.3% e shpenzimeve vjetore të 

miratuara. 
Për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2021, u konstatua se nuk janë likuiduar 41 fatura në 

vlerën 21,346,351 lekë brenda afatit 30 ditorë nga momenti i paraqitjes se tyre, si dhe 10 

fatura nuk janë likujduar në vlerën e plotë. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërm janë në kundërshtim me nenet 50 - 51 të ligjit nr. 

9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë, 

i ndryshuar; pika 101 dhe 102 të udhëzimi të MFE nr. 2, datë 06.02.2012 “Për Procedurat 

Standarde të Zbatimit të Buxhetit” me ndryshime; neni 47 të ligjit nr. 68/2017 “Për Financat e 

Vetëqeverisjes Vendore”; nenet 79 -80 -81 dhe pikat 8 dhe 184 të Udhëzimit nr. 9, datë 

20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar; Udhëzimin e 

MFE nr.37, datë 06.10.2020 “Për monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të 

detyrimeve të prapambetura të qeverisjes së përgjithshme”, si dhe pikën 15 në Udhëzimin 

nr.5, datë 21.02.2022 “Për disa ndryshime në Udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 
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Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, i ndryshuar, si dhe Udhëzimi i MF nr. 5, datë 

27.12.2014 ndryshuar me UMF nr. 5/1, datë 21.5.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të 

prapambetura ”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2 faqe 24-38, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

5.1. Rekomandimi: Drejtoria e Financës në Bashkinë Delvinë, të marrë masa që me 

miratimin e fondeve sipas funksioneve dhe zërave të shpenzimeve, prioritet të kenë 

detyrimet e papaguara të vitit paraardhës, për të cilat të bëhet përcaktimi i tyre në vlerë 

dhe detajimi për çdo program, si dhe të sigurojë raportim të saktë të tyre në MFE dhe në 

kontabilitet.  

5.2 Rekomandimi:Planifikimi i procedurave për investime/shërbime dhe blerje mallrash 

të bëhet mbi bazën e realizmit të të ardhurave dhe jo të planifikimit, kjo për të ulur në 

maksimum vlerën e kreditorëve (faturave të palikujduara), në fund të periudhës, duke 

planifikuar ato shërbim dhe investime më të domosdoshme për nevojat e Bashkisë 

Delvinë. 

5.3 Rekomandimi: Shpërndarja e fondeve buxhetore të bazohet në parashikimin e fluksit 

të hyrjeve të parasë dhe të angazhimeve, ku të sigurohet një përdorim efiçent i burimeve 

financiare, duke rritur financimet nga të ardhurat e veta. 

5.4 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Delvinë në bashkëpunim me Drejtorinë e 

Financës, të paraqesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, një material për gjendjen e 

faturave të pa likuiduara në vite, të hartojë një grafik duke zbatuar të gjitha radhën e 

pagesave sipas nivelit të realizimit të të ardhurave.  

Me miratimin e buxheteve të vitit 2023 dhe vijimësi 

6. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Delvinë, ka funksionuar Sektori i Taksave, 

Tarifave, Lejeve dhe Licensave në Bashkinë Delvinë. Paketat fiskale për vitin 2021 është 

miratuar me Vendim të KB nr. 48, datë 04.12.2020 “Për miratimin e paketës fiskale për 

vitin 2021”, shprehur ligjshmëria nga Prefektura e Qarkut Vlorë me shkresë Nr.1179/1 

Prot. , datë 17.12.2020. Gjatë vitit paketës fiskale i janë bërë ndryshime me Vendim të 

KB nr. 09, datë 01.03.2021 “Mbi miratimin e disa ndryshimeve në paketën Fiskale , të 

Bashkisë Delvinë për vitin 2021”, shprehur ligjshmëria nga Prefektura e Qarkut Vlorë me 

shkresë nr.218/1 Prot. , datë 18.03.2021. 

Për vitin 2021, ardhurat totale të Bashkisë Delvinë, referuar të dhënave paraqiten me mos 

realizim në masën 43% ose nga vlera e parashikuar prej 86,200 mijë lekë është arkëtuar 

vlera 37,377 mijë lekë me një diferencë në shumën 48,823 mijë lekë. Pra nuk është 

realizuar as 50% e planit, sipas të dhënave në Aneksin 2.6.1, bashkëlidhur Raport 

Auditimit.  

Peshën kryesoren në planifikimin e të ardhurave e zë taksa mbi tokën bujqësore që është 

dhe burimi kryesorë që mund të gjenerohen të ardhura në këtë bashki me vlerë 34,649 

mijë lekë ose 39.5% e totalit të parashikimeve. Ky zë është realizuar në masën 12%, pra 

në nivele shumë të ulta.  

Zë tjetër që ndikon në planifikim dhe mosrealizim është tarifa e pastrimit, gjelbërimit dhe 

ndriçimit e cila është parashikuar në masën 16,260 mijë lekë dhe realizuar në masën 48% 

ose me vlerë 7,831 mijë lekë, ose 18.8% e totalit të parashikuar. 

Veprime dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 139/2015, datë 

17.12.2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin 

e taksave vendore” i ndryshuar, Ligjin nr. 9975, datë 28.07.2008, “Për taksat kombëtare”, 

i ndryshuar, Ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimet e Këshillit Bashkiak për miratimin e paketës fiskale, 

etj. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6 faqe 38-45, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

6.1. Rekomandimi: Sektori i Taksave, Tarifave, Lejeve dhe Licensave në Bashkinë 

Delvinë, të marrë masa për hartimin e një plani të të ardhurave mbështetur në mundësitë 

reale që ka kjo bashki dhe realizimet faktike të viteve paraardhës, për të mos krijuar 
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diferenca të dukshme në realizimin e tyre, diferenca të cilat çojnë në mos realizimin e 

shpenzimeve buxhetore. 

Në vijimësi 

 

7. Gjetje nga auditimi: Të ardhurat për taksën e ndërtesës për vitin 2021 janë realizuar 

në masën 35%, ose nga 6,970 mijë lekë të planifikuar është arkëtuar vlera 2,410 mijë 

lekë. 

Dokumentacioni në dosje është i paplotë. Megjithëse nga Sektori i Taksave, Tarifave, 

Lejeve dhe Licensave në Bashkinë Delvinë është vijuar me grup pune për evidentimin në 

terren të sipërfaqeve të banimit për efekt takse pasurie (takse ndërtese), ky dokumentacion 

është i paplotë, pasi nuk evidentohet genplani për sipërfaqen e matur dhe ne grupin e 

punës nuk ka asnjë specialist me profil inxhinier për kryerjen e matjeve faktike, ku te 

evidentohet sipërfaqja gjithsej, numri i kateve, lloj i aktivitet ose destinacionit sipas 

kateve, etj. 

Taksa e ndërtesës për subjektet/familjarët aplikohej në mungesë të dokumentacionit 

ligjorë (genplani për sipërfaqet ose të dhënave nga ASHK), duke përdorur tarifë fikse 100 

m2, mbi të cilën janë aplikuar taksa e pasurisë për ndërtesën. Kjo mënyrë e aplikimit e 

taksës së ndërtesës për abonentët familjarë nuk është e saktë dhe proporcionale, pasi 

favorizon disa dhe penalizon disa të tjerë, ku pas viteve 90 ka shumë ndërtime pa leje dhe 

me sipërfaqe mbi 100 m2 (me 2 dhe 3 kate), dhe nuk janë identifikuar ato, duke bërë që 

ndaj këtyre subjekteve të mos aplikohet saktë taksa e ndërtesës. 

Gjithashtu nuk ka një bashkëpunim midis vetë sektorëve të bashkisë dhe jo vetëm, ku 

mungon informacioni i marrë nga Drejtoria i PZHT për lejet e ndërtimit dhe certifikatës 

së përdorimit të lëshuar nga kjo strukturë për sipërfaqet e objekteve dhe sipërfaqet e 

truallit, megjithëse gjatë vitit 2022 ka vijuar bashkëpunimi, si dhe të dhënave të dërguara 

nga ASHK Dega Rajonale Elbasan mbi sipërfaqet e objekteve të legalizuara pa leje 

ndërtimi. 

Veprime në kundërshtim me nenin 20, të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Taksat 

vendore” i ndryshuar dhe neni 4 i VKM nr. 132, datë 07.03.2018 “Për metodologjinë për 

përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”, e bazës së 

taksës për kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për 

përcaktimin e bazës së taksës, si dhe të kritereve dhe rregullave për vlerësimin alternativ 

të detyrimit të taksës. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6 faqe 38-45, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

7.1. Rekomandimi:Sektori i Taksave, Tarifave, Lejeve dhe Licensave në Bashkinë 

Delvinë, të marrë të gjitha masat për një bashkëpunim më të mirë me Drejtorinë e PZHT 

Bashkia Delvinë dhe ASHK Dega Rajonale Sarandë, për sigurimin e të dhënave të 

nevojshme me dokumentacion ligjorë për sipërfaqet e ndërtimit të objekteve, kjo për një 

taksim sa më real të taksës së pasurisë (ndërtesës), si dhe të vijojë puna më grupe pune në 

mungesë të informacionit zyrtarë për evidentimin në terren të sipërfaqeve të ndërtimit për 

taksën e pasurisë. 

Brenda datës 31.12.2022 

8. Gjetje nga auditimi: Nga të dhënat e paraqitura nga Sektori i Taksave, Tarifave, 

Lejeve dhe Licensave në Bashkinë Delvinë, rezulton se për periudhën objekt auditimi 

janë mbajtur akt-rakordimet çdo muaj dhe vjetorë, por që janë të paplota, pasi në to nuk 

evidentohet se sa është numri i personave që duhet të paguajnë detyrimin, sa nga këto 

persona plotësojnë kriteret për pagesa, sa kanë paguar, sa nuk paguajnë dhe nëse vlera e 

arkëtuar nga agjentët tatimorë janë likuiduar në afat apo jo, kjo për ASHK (nga shitja e 

pasurisë), Drejtoria e Transportit (për mjetet qarkullues) dhe Drejtoria Rajonale Tatimore 

Sarandë (tatim mbi të ardhurat (TAP). 

Bashkia Delvinë nuk ka krijuar baza të plota të dhënash për detyrimet që vilen nëpërmjet 

agjentëve tatimorë, në bazë të të cilave të bëjë akt-rakordimet. N.q.s. krijohen baza të 
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plota dhe gjithëpërfshirëse për të dhënat, do të jetë e mundur të bëhet një planifikim i 

saktë, real dhe i realizueshëm. Për sa më sipër, Bashkia Delvinë nuk ka bërë asnjë lloj 

analize për mosrealizimin e këtyre taksave dhe jo vetëm këtyre. Në lidhje me 

mosrealizimet e taksave nga agjentët tatimorë, Bashkia Delvinë, duhet të marrë masa për 

evidentimin e diferencave të përmbledhura sipas llojit të taksës/tarifës, të cilat përbëjnë 

mungesë të ardhurash për buxhetin e saj dhe të fillojë procedurat për gjobitjen e këtyre 

agjentëve tatimorë me 50% të shumës së plotë të taksave/tarifave të përmbledhura apo të 

shmangura. 

Konstatojmë se sipas Sektori i Taksave, Tarifave, Lejeve dhe Licensave në Bashkinë 

Delvinë, mos arkëtimet nga ana e ASHK-së Drejtoria Sarandë janë për shkak të 

anashkalimit të arkëtimit të këtyre detyrimeve për taksën e infrastrukturës, për të cilat nga 

Bashkia Delvinë nuk është kërkuar vazhdimisht në rrugë zyrtare që të mos i kryejnë 

veprimet e regjistrimit të pronës nga këto lloj subjektesh, pa paraqitur dokumentin e 

pagesës së kësaj takse.  

Veprime në kundërshtim me ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i 

ndryshuar, ligji nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, ligji nr. 

9632, datë 30.10.20106 “Për sistemin e taksave vendore”, ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 

“Për Procedurat Tatimore”, me ndryshime, ligji nr. 68/2017 “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, ligji nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për Taksat 

Kombëtare”, i ndryshuar, UMF nr. 26, datë 04.09.2008 dhe UMF nr. 12, datë 4.4.2017, 

“Për Taksat Kombëtare”, etj. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6 faqe 38-45, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

8.1. Rekomandimi:Sektori i Taksave, Tarifave, Lejeve dhe Licensave në Bashkinë 

Delvinë, të marrë masa për: 

a- Krijimin e bazës së të dhënave për subjektet, tarifat apo taksat e të cilave mblidhen 

nëpërmjet agjentëve tatimorë, të kryqëzohet informacioni me institucionet e tjera 

përkatëse dhe rakordimet të bëhen në fund të çdo muaji sipas formularit përkatës të 

miratuar nga Ministri i Financave. 

b- Mbajtjen e një aktrakordimi për verifikimin e taksave dhe tarifave të vjela nga agjentët 

tatimorë, ku të evidentohen diferenca të pa mbledhura për taksat dhe tarifat vendore të 

cilat gjenerohen nëpërmjet agjentëve tatimorë (të cilat përbëjnë mungesë të ardhurash për 

buxhetin e saj), si dhe të fillojnë procedurat për gjobitjen e agjentëve tatimorë me 50% të 

shumës së plotë të taksave/tarifave të pa mbledhura apo të shmangura. 

Brenda datës 31.12.2022 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit për zbatimin e rekomandimeve 

të KLSH paraqitur me shkresën nr. 1110/7, datë 20.12.2021, në mënyrë të përmbledhur 

paraqitet si vijon: 

Nga Bashkia Delvinë për zbatimin e rekomandimeve të KLSH ka kthyer përgjigje me 

shkresën nr. 35, datë 10.01.2022, duke respektuar afatin brenda afatit 20 ditor. 

Është hartuar “Plan veprimi për zbatimin e rekomandimeve” me shkresën nr. 35/1, datë 

10.01.2022, në të cilën janëpërcaktuar strukturat dhe personat për zbatimin e 

rekomandimeve me afatekonkrete. 

Përfundimet e auditimit i janë dërguar subjektit të audituar Bashkisë Delvinë, me 

shkresën e Kryetarit të KLSH nr. 1110/7 datë 20.12.2021 dhe duhet të raportonte në 

KLSH brenda 6 muajve ose brenda datës 20.5.2022 (referuar nenit 30, pika 2 e ligjit 

nr.154 datë 27.11.2014 “Për Funksionimin dhe Organizimin e KLSH, për raportimin 

brenda 6 muajve nga marrja e njoftimit të RPA). Nga Bashkia Delvinë nuk është bërë 

raportimi brenda 6 mujorit. 

Bashkia Delvinë ka raportuar në Këshillin Bashkiak Raportin Përfundimtar dhe 

rekomandimet e KLSH të paraqitura me shkresën nr. 1110/7prot, datë 20.12.2021, bazuar 

në ligjin nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, Neni 50-

Auditimi i jashtëm. 
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a. Për përmirësimin e gjendjes janë rekomanduar 6masa organizative, nga të cilat janë 

pranuar plotësisht. Nga të pranuarat janë zbatuar 5 masa dhe në proces zbatimi 1 (një) 

masë. 

b. Për masa mos efektivitet, është rekomanduar 1 (një) masë me vlerë 42,84 mijë lekë, 

nga e cila pranuar dhe zbatuar nga subjekti. 

c. Për masa mungesë të ardhurash është rekomanduar 1 (një) masë me vlerë 38,526 

mijë lekë,e cila është në proces zbatimi, ku nga vlera e rekomanduar prej 38,526 mijë 

lekë, arkëtuar vlera 1,529 mijë lekë dhe mbetet për arkëtim vlera 36,997 mijë lekë. 

d. Për masa disiplinore, janë rekomanduar gjithsej 11 masa të cilat janë pranuar dhe 

zbatuar nga subjekti. 

Veprime në kundërshtim me ligjin nr. 154, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” neni 15, “Të drejtat e KLSH”, germa (j). 

ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 4 faqe 61-62, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

9.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Delvinë të marrë masa për zbatimin e plotë të 

rekomandimeve në proces ose të pazbatuara, dërguara nga KLSH me shkresën nr. 1110/7 

datë 20.12.2021 “Për zbatimin e Rekomandimeve nga auditimi i kryer në Bashkinë 

Delvinë”, duke nxjerrë përgjegjësitë e personave përgjegjës për mos zbatimin e tyre, 

respektivisht për: 

Për masa organizative. 

Rekomandimi 5.1:Kryetari i Bashkisë Delvinë të marrë masa për ngritjen e një strukturë 

të veçantë për planifikimin vjetor të nevojave për karburant, bazuar në numrin e mjeteve, 

gjendjet teknike të tyre, normativave të harxhimit sipas katalogut ose me procesverbal 

argumentimi, volumit të punës që kryhen në vitin paraardhës, sasi e cila duhet të 

miratohet në Këshillin Bashkiak. 

Menjëherë 

 

Për uljen e borxhit tatimor. 

Rekomandimi 1.1: Sektori i të Ardhurave në Bashkinë Delvinë, 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 R.SH”, i ndryshuar, të marrë masa për nxjerrjen e njoftim 

vlerësimet tatimore për debitorët duke ndjekur të gjitha rrugët për arkëtimin e detyrimeve 

për taksat dhe tarifat vendore në fund të periudhës në vlerën 38,526,012 lekë. 

Brenda datës 31.12.2022 

 

B. MASA PËR ULJEN E BORXHIT TATIMOR DHE RRITJEN E 

PERFORMANCËS NË ARKËTIMIN E DETYRIMEVE PËR TAKSAT DHE 

TARIFAT VENDORE, PËRFSHIRË DHE DETYRIMET NGA QIRADHËNIA (TË 

ARDHURA TË MUNGUARA) 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i të dhënave, rezulton se më datë 31.12.2021 

gjendja e debitorëve nga taksat e tarifat vendore për subjektet fizik/ juridik dhe abonentë 

familjarë paraqitet në shumën 44,730,794 lekë, nga e cila subjektet në vlerën 13,803,160 

lekë dhe abonentë familjarë në vlerën 30,927,634.  

Niveli i detyrimeve të paarkëtuara në vitin 2021 në krahasim me vitit 2020 vjen në rritje 

për vlerën 5,476 mijë lekë, ku nga vlera 39,253 mijë lekë në fund të vitit 2020 në fund të 

vitit 2021 paraqiten në shumën 44,730 mijë lekë. 

Totali i detyrimeve të paarkëtuara është 51.8% (44,730/86,200) e parashikimit vjetor të të 

ardhurave, si e ardhur e munguar në buxhetin e Bashkisë Delvinë.  
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Në totalin e detyrimeve debitorët familjarë zënë 69% e detyrimeve totale vjetore.  

Referuar të dhënave nga Sektori i Taksave, Tarifave, Lejeve dhe Licensave Bashkia 

Delvinë nuk është llogaritur penaliteti (kamatëvonesë), për mos likujdim në afat të 

detyrimeve në vlerën 9,796,043 lekë. 

Gjithashtu evidentohet një numër subjektesh të cilët dhe pse ushtrojnë aktivitet çdo vit ju 

rigjenerohet njoftim detyrimi për vitin vijues, janë lejuar që të ushtrojnë aktivitet pa bërë 

likuidimet e detyrimeve ndërvite.  

Një numër subjektesh me status pasiv/mbyllur paraqiten me situatë debitore (5 subjekte 

me vlerë 238,044 lekë), e cila ka lejuar mbylljen e këtyre subjekteve pa likuiduar 

detyrimet fiskale, duke u bërë premisë për kalimin e tyre në borxh të paarkëtueshëm ose 

të keq.  

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Kreun XI-Mbledhja me 

forcë e detyrimit tatimor të papaguar, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”, me ndryshimet dhe Udhëzimit nr. 24, datë 

02.09.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, me ndryshime; ligjin 

nr. 7895, datë 27.01.1995,“Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 

nenet 15 dhe 181 -Mospagimi i taksave dhe tatimeve, apo të parashikimit të vendimeve 

(vlerave) të gjobave të përcaktuara në nenin 46 të ligjit “Për Kundërvajtjet 

Administrative” (brenda 2 viteve), ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995, me ndryshimet e 

mëvonshme, neni 181 -Mospagimi i taksave dhe tatimeve, me pikat 3,4, 5 dhe 5, të nenin 

45 – “Çregjistrimi i subjekteve tatimore”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për 

Procedurat Tatimore në RSH”, me ndryshime. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6 faqe 

38-45, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1. Rekomandimi:Sektori i Taksave, Tarifave, Lejeve dhe Licensave në Bashkinë 

Delvinë, të marrë masa për nxjerrjen e njoftim vlerësimit tatimor për debitorët, duke 

ndjekur të gjitha rrugët për arkëtimin e detyrimeve për taksat/ tarifat vendore në fund të 

vitit 2021 në vlerën 44,730,794 lekë, si më poshtë vijon: 

a-T’u dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhër bllokimet e llogarive bankare. 

b-Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës 

siguruese (për mjetet) dhe në ASHK (për pasuritë e paluajtshme),.  

c-Në funksion të mbledhjes së detyrimit të papaguar, Sektori i Taksave dhe Tarifave, të 

angazhojë strukturat e saj për të verifikuar dhe monitoruar në vend aktivitetin tregtar të 

tatim paguesit, me qëllim konfiskimin në fund të çdo dite të një shume jo më pak se 50 % 

të qarkullimit të realizuar. 

d- Nëse edhe pas njoftimeve zyrtare subjektet, nuk pranojnë të paguajnë detyrimet, në vite 

nga ana e Sektori i Taksave dhe Tarifave dhe Sektori Juridik, të marrin masa 

administrative apo sekuestro dhe pas marrjes së këtyre masave të bëhet kallëzim penal. 

e- Të bashkërendojë punën me QKB bashkia Sarandë për mos kalimin e subjekteve 

debitorë me status pasiv ose mbyllje dhe lejimin e tyre në debitorë të keq. 

f- Të hapen regjistrat e debitorëve, ku të evidentohen vlera e detyrimit të paarkëtuar, 

statusi i tyre dhe hapat e ndërmarra për çdo subjekt në zbatim të ligjit për arkëtimin e 

debitorëve. 

g- Të llogariten kamatëvonesat në masën 0.06% për çdo subjekt i cili nuk likuidon 

detyrimet fiskale sipas afateve të përcaktuara në ligje dhe VKB. 

Brenda datës 31.12.2022 

2. Gjetje nga auditimi: Taksa e Ndikimit në Infrastrukturë dhe taksa nga ndërtimet pa 

leje (ALUIZNI-t), sipas të dhënave për vitin 2021 janë realizuar në masën 63% ose nga 

vlera 3,120 mijë lekë të planifikuar është arkëtuar vlera 1,969 mijë lekë. Mos realizimi 

vjen si rezultat i mos lëshimit të lejeve të ndërtimit në raport me planifikimin në fillim të 

periudhës dhe mos ndjekjen e procedura për arkëtimin e taksës nga ndërtimet e reja në 

bashkëpunim me ASHK Drejtoria Sarandë. 
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Taksa nga ndërtimet e reja (nga legalizimet), ku referuar të dhënave, detyrimi për këtë 

taksë në fund të vitit 2021 paraqitet në shumën 484,787 lekë, ku nga vlera e planifikuar 

prej 2,386,680 lekë është arkëtuar vlera 1,901,893 lekë, duke mbetur për likujdim vlera 

484,787 lekë, si mungesë të ardhurash në buxhet.  

Veprime në kundërshtim me nenin 27 pika (d), të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për 

legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje dhe Vendim të KB nr. 91, 

datë 26.12.2017 (paketa fiskale për vitin 2018), Vendim të KB nr. 114, datë 24.12.2018 

(paketa fiskale për vitin 2019), Vendim të KB nr. 95, datë 26.12.2019 (paketa fiskale për 

vitin 2020) dhe Vendim të KB nr. 94, datë 21.12.2020 (paketa fiskale për vitin 2021). (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2.6 faqe 38-45, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1. Rekomandimi:Drejtoria e Planifikim Zhvillim Territorit në bashkëpunim me Sektori 

i Taksave, Tarifave, Lejeve dhe Licensave në Bashkinë Delvinë, të marrë të gjitha masat 

duke ndjekur të gjitha rrugët administrative e ligjore në të gjitha shkallët për arkëtimin e 

vlerës prej 484,787 lekë. 

2.2. Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Delvinë nëpërmjet bashkëpunimit institucional, 

t’i kërkojë ASHK-së, Drejtoria Sarandë, që të mos pajisë me çertifikata legalizimi 

subjektet apo individët përfitues nga procesi i legalizimit pa kryer pagesat e taksës së 

ndikimit në infrastrukturë në masën 0.5% të vlerës së investimit për objektet që përfitojnë 

nga legalizimi. Në rastet kur nga ASHK është vijuar me dhënien e certifikatës së 

legalizimit të kërkohet bllokimi i pronës deri në kryerjen e pagesës së taksës së ndikimit 

në infrastrukturë. 

Brenda datës 31.12.2022 

 

F. MASA DISIPLINORE. 

Për të gjithë punonjësit e trajtuar me përgjegjësi në Raportin Përfundimtar të Auditimit, 

nga KLSH-ja nuk është rekomanduar dhënia e masë disiplinore, pasi shkeljet e 

konstatuara dhe të evidentuara janë nën materialitetin e përcaktuar nga grupi i KLSH në 

fillim të auditimit (4,428 mijë lekë), duke e lënë në kompetencë të Kryetarit të Bashkisë 

Delvinë, për fillimin ose jo të procedurave për masë disiplinore, në zbatim të ligjit nr. 

139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjit nr. 152/2013 “Për 

Nëpunësin Civil”, VKM nr. 115, datë 05.3.2014, “Për përcaktimin e procedurës 

disiplinore dhe rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në Komisionin 

Disiplinor në Shërbimin Civil”, ligjit nr. 7961, datë 12.07.1996 “Kodi i Punës në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe të kontratës individuale. 

 

VI. ANEKSE 

Anekset e mëposhtme, tabelat dhe pasqyrat janë pjesë përbërëse e Raportit Përfundimtar 

të Auditimit, ku në mënyrë më të zgjeruar trajtohen çështje të caktuara. 

 

 

Aneksi nr. 1 

 

Materialiteti dhe faktorët e riskut për subjektin Bashkia Delvinë 

Nisur nga gjykimi dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë, duke ditur që materialiteti 

shpreh nivelin maksimal nivelin të devijimit që audituesi e vlerëson si të mundshëm për të 

influencuar te përdoruesit e informacionit financiar, kemi përcaktuar materialitetin në 

masën 2% për të gjitha zonat e llogarisë të planifikuara për t’u audituar. Nën gjykimin 

profesional të audituesit, grupi i punës ka ulur gamën e gabimeve për tu konsideruar, duke 

marrë në konsideratë pragun e materialitetit prej 2%, pasi gjatë kryerjes së testeve të 

kontrollit është konkluduar që sistemet e kontrollit të brendshëm kanë risk të ulët. 
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Metodologjia e aplikuar gjatë planifikimit konsiston në auditimin e të dhënave të 

siguruara nga vetë subjekti dhe verifikimin e tyre me evidencat periodike me Thesarin, si 

dhe dokumentacionin shoqërues (praktikën e urdhër transfertave).  

Konkretisht, mbi transaksionet u aplikuan: 

- teste të kontrolleve për të verifikuar se si kanë funksionuar sistemet e kontrollit të 

brendshëm (trajtuar gjerësisht ne pikën e programit mbi menaxhimin financiar dhe 

kontrollin); dhe 

- teste të detajeve. 

Nën gjykimin profesional të Audituesve të pavarur, për përzgjedhjen e kampioneve për 

ekzaminim, në zërat e shpenzimeve, u morën në konsideratë dy elementë:  

 Risku i lidhur me shpenzimin specifik, nga ku nën gjykimin profesional të 

audituesit niveli i riskut për shpenzime që lidhen me llogaritë u vlerësua nga 0.7 

deri 2; dhe 

 Pesha specifike që ky zë shpenzimesh zë ndaj totalit të shpenzimeve të subjektit. 

Për të përzgjedhur minimumin e çështjeve për auditim, mbi këta zëra shpenzimesh, u 

aplikuan format e përllogaritjes si më poshtë: 

 

 

 Emërtimi i Shpenzimeve  Vlera 

Faktori i Riskut 

(mund të jetë0.7 

ose 2 ose 3) 

Çështje 

për tu 

shqyrtuar 

 Paga (600)  98,669 0.70 16 

 Sigurime Shoqërore (601)  16,244 0.70 3 

 Mallra e Shërbime (602)  30,639 0.70 5 

 Subvencione (603)  
 

0.60 0 

 Princila + Interesa  
 

0.60 0 

 Investime të brend. (230-231)  43,311 2.00 20 

 Te tjera transfer. korren (604-606)  84,481 0.70 13 

 Total  273,344 188,863 
 

 Materialiteti në %  2% 
  

 Materialiteti në vlerë  5,467 
  

 Kalkulimi i precizionit  
   

 Materialiteti  5,467 
  

 Gabimi i lejuar (10% - 20%)  547 
  

 Nëntotali  4,920 
  

 Precizioni i planifikuar (80-90%)  90% 
  

 Vlera e precizionit  4,428 
  

 Emërtimi i të ardhurave  Vlera 

Faktori i Riskut 

(mund të jetë0.7 

ose 2 ose 3) 

Çështje 

për tu 

shqyrtuar 

 Të ardhurat nga buxheti  261,639 0.70 37 

 Të ardhura te tresheguara  4,401 0.70 1 

 Të ardhurat e veta  37,377 0.70 5 

 Total  303,417 
  

 Materialiteti në %  2% 
  

 Materialiteti  6,068 
  

 Kalkulimi i precizionit  
   

 Materialiteti  6,068 
  

 Gabimi i lejuar (10%-20%)  607 
  

 Nëntotali  5,462 
  

 Precizioni i planifikuar (80 -90%)  90% 
  

 Vlera e precizionit  4,915 
  

 Shenim: Te dhenat jane marra nga pasqyrat e subjektit sipas faktit dhe rakorduara me 

Degën e Thesarit  
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Aneksi 2.2 (pika 2 e programit) 

-Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” . 
 

Nr E M E R T I M I Vlera 

1 Rrjeti I ujit te pijshëm Bamatat+KUZ 1,252,000  

2 Rrjeti I Ndriçimit te qytetit 14,438,447  

3 Asfaltimi Irrugëve dhe Q. Qytetit 11,729,104  

4 Rruga"B.Shena" 5,120,000  

5 Rruga Rep.Ushtarak 3,044,648  

6 Rruga Rusan 40,345,146  

7 Rruga "V.Kallapodhi" 2,375,820  

8 Rrugate brendshme Vllahat 10,985,499  

9 Rruga "J.Xhavara" 5,499,341  

10 Rrjeti I KUZ-se fshati Vane  452,676  

11 Rruga Vane 39,574,636  

12 RrugaUra e Shk."K.Cavo"  338,366  

13 RrugaXhermahall 3,997,866  

14 Rruga Xhami-NPN 4,763,607  

15 Rruga Stjar 737,600  

16 Rruga" 9 Tetori" 8,125,077  

17 Rruga Vare  485,060  

18 Ura e rrugës "L.Malo"  484,500  

19 Rruga "S.Ballaci" 2,784,880  

20 Rruga e Zejtareve 4,961,520  

21 Rruga e Kishës 1,889,400  

22 Rruga e shk."Xh.Berberi" 1,710,939  

23  Rruge ,Trotuare te qytetit 8,234,514  

24 Rruga "N.Abazi" 24,666,347  

25 Rruga Kasapaj 4,978,010  

26 Rruga "H.Musta"Bamatat  429,750  

27 Rruga "V.Kapllani"Bamatat 278,500  

28 Rruga Bamatat 491,094  

29 Blloku Nr.2 Delvine 32,735,130  

30 Rruge te qytetit  6,018,870  

31 RrugaVarrezave te Dëshmorëve  152,820  

32 Rrethim I varrezave Stjar  981,346  

33 Rrjetujësjellësi ne rrugën "H.Ballaci" 473,994  

34 Murri rrethues I Shk.mesme 459,924  

35 Rrugavarrezavepublike Lefterohor  500,000  

36 Rruga Kakodhiq-Lefterohor-Sopot 6,179,737  

37 Rruga "Mane Boçi" 4,153,470  

38 Rruga "Qemal Stafa" 8,151,927  

39 Rruga "H.Shereti"  25,817,060  

40 Rruga "R.Demo" 4,650,000  

41 Rrjeti I UjësjellësitStjar- Vllahat 150,000  

42 Rruga e Varrezave Publike 18,258,750  

43 Rruga Qendër-Kopshti Fëmijëve Stjar 4,267,667  

44 Rruga Qendër-Burimi I Baburajve Rusan 6,937,500  

45 Rrjeti I ndriçimitish-Shk.Bujqesore-Lagja Rome 393,080  

46 Rrjeti I ndriçimitrrugës "DH.Konduri" Delvine 463,800  

47 Murre te kalase 439,380  

48 Rruga "K.Arapi"Bamatat 294,150  

49 Ura vane 243,460  

50 Rruga "Petrit Isufi" Bamatat 736,800  

51 Rrjet kabllor interneti 226,160  

52 Ndriçim publik Fshati Blerimas 595,056  

53 Rruga Blerimas Finiq 5,965,504  

54  Trotuari rruga hyrëse e qytetit Delvine 6,876,104  

55 Sheshi Qendër Delvine  133,082,727  

56 Rruga N.Zenuni 748,314  
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Nr E M E R T I M I Vlera 

57 Rezervuar 6,393,514  

58 Kanal ujitës 90,135,627  

59 Kanal kullues 1,317,000  

60 Njësia Administrative Vergo 4,792,789  

61 Rruga e fshatit bajkaj 3,023,016  

62 Rruga e fshatitStjar 3,382,812  

63 Rruga e Varrezave Fushe-Veri 2,279,626  

64 Rruga GjovrakKopaçez 1,184,640  

65 Rruga Kallapodhajve Rusan 639,600  

66 Rruga e Raxhajve Vllahat 373,200  

67 Rruga Delvine -Lefterohor 830,400  

68 Rrugate brendshme Rusan 2,841,680  

69 Rruga e Varrezave Vergo 503,592  

70 Kanali K.K.5 Bajkaj 22,673,989  

71 Rruge te brendshme fshati Blerimas 1,566,528  

72 Rrugete brendshme fshati Stjar 612,504  

73 Varrezat e dëshmorëve 2,431,650  

74 Rruga "JasinKseno" Lagja "Lejla Malo" 2,147,152  

75 Rruga "Fejzo Demaj" Lagja "Lejla Malo" 2,614,800  

76 Sheshi Qendër fshatit Tatzat 1,495,500  

77 Rruga hyrëse fshatit Vergo 2,588,761  

78 Rrugete brendshme fshati Kalase 2,369,252  

79 Rruga Vane 175,200  

80 Sistemim rruge tebrendshme ne Fshatin Rusan  667,392  

81 Rruga Bajkaj -Kopacez - Isak  5,719,380  

82 RrugaTatzat -Kalase-Senicë 3,887,644  

83 Rruga Fushe Verri -Vergo-Palavli 3,000,000  

84 Rruga Rusan-Vllahat 5,000,000  

85 Rruga Delvine -Leftrehor-Sopot  4,336,237  

86 Rruga Shijan -Stjar-Bamatat 2,238,651  

87 Rruga e Manastirit Kakodhiq 1,471,680  

88 Rrejti I kanaleve ujitëse 9,235,721  

89 Fusha e futbollit 10,281,652  

90 Rruge te brendshme ne Lagjen"L.Malo" Delvine 1,266,260  

91 Shesh pushimi I rrugës "Javer Malo" Delvine 1,406,040  

92 Sistemim rruge te brend. ne Fshatrat eqytetit Delvine 4,742,737  

93 Rrjeti I KUZ-se fshati Stjar 2,798,832  

94 Sistemim rruge tebrendshme Fshatrat eNjA Vergo 1,788,600  

95 Sistemim rruge te brendshme tëqytetit Delvine 2,616,705 

96 Rruga Fushe Vërri-Kalasë dhe Blerimas-Finiq 25,473,992 

  Shuma 716,465,452 

 

 
Aneksi 2.3 (pika 2 e programit) 

Në mënyrë analitike sipas objekteve dhe vitit që i përket paraqitet në pasqyrën, si më 

poshtë: 

 

Nr Objekti 01.01.2021 

Likuj 

2021 

Kriju. 

2021 31.12.2021 

1 Riveshje me asfalto-beton rrugës “Hasan Tasini” 77,367   77,367 

2 

Rikonstruksion në rrugët e brendshme në fshatrat Bajkaj-Kopacez-Isak 

Sistemim I sheshit te Manastirit fshatit Kakodhiq 
Rikonstruksion në rrugët e brendshme në fshatrat e qytetit Delvinë 

Rikonstruksion Zyrat e Bashisë Delvinë 

 

190,469 
15,000 

145,000 

11,540 

 

48,877 
 

 

 

 
 

 

239,346 
15,000 

145,000 

11,540 

4 Rikonstruksioni rrugës “Rakip Demo” 225,000   225,000 

5 Rikonstruksion në rrugët e brendshme në fshatrat e bashkisë 311,762   311,762 

6 

Sistemim rrugës “Veli Kallapodhi” 

Sistemim rrugës “Rexhajve”Vllahat 

31,980 

18,660 
 25,032 225,493 
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Nr Objekti 01.01.2021 

Likuj 

2021 

Kriju. 

2021 31.12.2021 

Sistemim rrugës Lefterohor-Sopot 

Rikonstruksion I shkolles fshatit Bajkaj 

Rikonstruksion Shesh pushimi I rrugës "Javer Malo" Delvine 

40,260 

39,259 

70,302 

7 Rijetësimi i Sheshit Qendër Delvine 6,502,986   6,502,986 

8 

Sitemim rruge fshatit Bamatat-Rusan 

Sitemim rruge fshatit Vanë 

Sitemim rruge fshatit Blerimas 
 

21,900 

8,760 

14,371 
 

  

21,900 

8,760 

14,371 
 

9 

Rikonstruksion I fasadave qe Qendres Delvinë 
Sistemim oborri I shkolles”Seit Gaci”Stjar 

Sistemim rruge te brendshme ne fshatrat Fushe-Verri-Vergo-Palavli 

Sistemim rruge te brendshme ne fshatrat Rusan-Vllahat 
Rikonstruksion rruge “Javer Malo” 

te qytetit Delvine  

Rikonstruksion I Muzeut Delvinë 
Rikonstruksion rruge te brendshme te qytetit Delvinë 

Sistemim rruge te brendshme ne fshatrat e Nj.Ad.Vergo 

Rikonstruksion I rrugës “FejziDemo” 
Rikonstroksin muzeut fshatit Senicë 

 

 
100,084 

 

12,000 
 

75,000 

 

150,000 

 

25,000 
75,617 

 

100,000 
 

86,500 

21,180 
 

 

 
 

 

 
100,084 

 

12,000 
 

75,000 

 
150,000 

 

25,000 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

6,815 

 
125,000 

 

2,930 
 

25,000 

 

 
82,432 

 

225,000 
 

89,430 

21,180 
25,000 

10 Rikonstruksin I Kananaleve ujitëse   152,398    152,398 

  Ndertim KUZ-je fshati Stjar   54,000   12,144 66,144 

12 Sistemim murri mbajtes ne rruge fshatit Vllahat   14,400      14,400  

  Ndërtim Ujësjellësi fshati Bajkaj   108,256      108,256  

  Ndërtim Ujësjellësi fshati Kopaçëz   76,248      76,248  

  Ndërtim Ambulance fshati Vergo   39,992  39,992  0 

  

Sistemim rruga Shijan -Stjar-Bamatat 

Rikonstruksion i fushës së futbollit të qytetit Delvinë  

  100,100 

501,377   

100,000 

501,377 

 Permirësimi i banesave ekzistuese të komuniteteve të varfëra e në nevojë   146,560 146,650 

 

Perforcim argjinature  

Lumit Vris,Varrevat publike 

Riparim i rrugës “JasinKseno”lagje “Lejla Malo”   

33,774 

8,820 

 

33,774 

8,820 

 Ndërtim kopshti fshati Bajkaj   49,999 49,999 

 Shtresë asfalti rruga Fushë Vërri-Kalasë dhe Blerimas-Finiq   1,250,000 1,250,000 

  Shuma  9,416,668  402,076 1,735,041 10,749,633 

 

Aneksi 2.4 (pika 2 e programit) 

Pasqyra e faturave jashtë afatit 30 ditor të pagesës. 

Periudha Nr. Date Fature Vlera Nr/USH Vlera 

Prill 2021 Nr. 19 , Date 26.06.2019 139,873 114,dt.12.04.21 139,873 

Prill 2021 Nr.166,Date 31.01.2020 223,917 115,dt.12.04.21 223,917 

Prill 2021 Nr.2,Date 18.11.2019 99,717 117,dt.20.04.21 99,717 

Prill 2021 Nr. 1 , Date 11.03.2020 390,348 118,dt.21.04.21 390,348 

Prill 2021-Nentor 2021  Nr.8,Datë 09.06.2019 3,026,874 
126,dt.21.04.21 

397,dt.24.11.21 

750,000 

750,000 

Prill 2021-Nentor 2021 Nr,15.,dt.07.09.2019 4,714,296 
127,dt.21.04.21 
398,dt.24.11.21 

750,000 
1,250,000 

Prill 2021 Nr.18,dt.01.08.2019 4,395,210 128,dt.21.04.21 500,000 

Prill 2021 Nr48.,dt.02.12.2020 279,256 131,dt.21.04.21 279,256 

Prill 2021 Faturat energji elektrike Date 31.12.2020 686,116 132,dt.28.04.21 686,116 

Nëntor 2021 Nr.194,Date 18.04.2021 276,240 392,dt.10.11.21 276,240 

Nëntor 2021 Nr.,Date 18.12.2020 663,366 399,dt.24.11.21 663,366 

Nëntor 2021 Nr.109,Date 27.04.2021 11,664,000 400,dt.24.11.21 5,548,720 

Nëntor 2021 Nr. 9,Date 15.06.2021 495,267 401,dt.24.11.21 495,267 

Nëntor 2021 Nr.58,Date 23.08.2021 533,760 402,dt.24.11.21 533,760 

Nëntor 2021 Nr.25,Date 18.05.2021 275,100 403,dt.24.11.21 200,000 

Nëntor 2021 Nr.51,Date 15.05.2019 117,078 404,dt.24.11.21 117,078 

Nëntor 2021 Nr.36,Date 29.06.2021 344,940 405,dt.24.11.21 344,940 

Nëntor 2021 Nr.61,Date 11.08.2021 576,540 406,dt.24.11.21 576,540 

Nëntor 2021 Nr.,31Date 24.09.2021 641,700 407,dt.24.11.21 641,700 

Nëntor 2021 Nr.29,Date 30.12.2020 475,608 408,dt.24.11.21 475.608 
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Periudha Nr. Date Fature Vlera Nr/USH Vlera 

Nëntor 2021 Nr.242,Date 26.06.2019 89,860 417,dt.24.11.21 89,860 

Nëntor 2021 Nr.242,dt.15.06.2018 30,300 418,dt.24.11.21 30,300 

Nëntor 2021 Nr.144,Date 18.12.2020 245,323 419,dt.24.11.21 245,323 

Nëntor 2021 Nr.7,dt.16.07.2019 116,979 420,dt.24.11.21 116,979 

Nëntor 2021 Nr.72,dt.22.10.2019 1,476,553 421,dt.24.11.21 100,000 

Nëntor 2021 Nr.236 ,dt.30.12.2020 116,705 422,dt.13.11.21 116,705 

Dhjetor 2021 Listëpagesat e këshillit maj-gusht 2021 439,110 441,dt.02.12.21 439,110 

Dhjetor 2021 Nr.14,dt.31.01.2021 276,332 475,dt.28.12.21 276,332 

Dhjetor 2021 Nr.286,dt.31.12.2019 276,332 476,dt.29.12.21 276,332 

Dhjetor 2021 Vendim gjyqësor Nr.3131,dt.10.09.2018 69,900 477,dt.29.12.21 69,900 

Dhjetor 2021 Vendim gjyqësor Nr.2696,dt.26.06.2018 143,240 479,dt.29.12.21 143,240 

Dhjetor 2021 Nr.71,dt.30.03.2019 99,999 480,dt.29.12.21 99,999 

Dhjetor 2021 

Vendim gjyqësor Nr.20-2017-

169/91,dt.07.03.2017 156,710 481,dt.29.12.21 156,710 

Dhjetor 2021 Nr.195,dt.18.04.2019 525,600 482,dt.29.12.21 200,000 

Dhjetor 2021 Nr.24,dt.30.06.2019 114,000 483,dt.29.12.21 114,000 

Dhjetor 2021 Nr.10,dt.10.08.2020 526,400 484,dt.29.12.21 526,400 

Dhjetor 2021 Nr.177,dt.07.12.2020 230,736 485,dt.29.12.21 230,736 

Dhjetor 2021 Maturimi i Agjentit tatimor dt.31.12.2020 15,485 488,dt.29.12.21 15,485 

Dhjetor 2021 
Listëpagesat e kryetareve te fshatit tetor-
dhjetor 2020 235,151 489,dt.29.12.21 235,151 

Dhjetor 2021 Maturimi i Agjentit tatimor dt.31.12.2020 282,183 490,dt.29.12.21 282,183 

Dhjetor 2021 Faturat e Energjisë Prill-Gusht 2019 1,889,160 491,dt.29.12.21 1,889,160 

     

  37,375,264  21,346,351 

 

Aneksi 4.1 (pika 4 e programit 

 

Rezultati i verifimit të zbatimit të rekomandimeve. 

 
Nga auditimi i dokumentacionit për zbatimin e rekomandimeve në mënyrë të përmbledhur 

zbatimi i rekomandimeve paraqitet si më poshtë: 

a. Për përmirësimin e gjendjes janë rekomanduar 6masa organizative, nga të cilat janë pranuar 

plotësisht. Nga të pranuarat janë zbatuar 5 masa dhe janë në proces zbatimi 1 masë. 

b. Për masa mos efektivitet, janë rekomanduar 1 masë me vlerë 42,84 mijë lekë, nga e cila 

pranuar dhe zbatuar nga subjekti. 

c. Për masa mungesë të ardhurash janë rekomanduar 1 masë me vlerë 38,526 mijë lekë,nga të 

cilat janë pranuar plotësisht. Nga të pranuarat është në proces zbatimi, ku nga vlera e 

rekomanduar prej 38,526 mijë lekë, arkëtuar vlera 1,529 mijë lekë dhe mbetet për arkëtim vlera 

36,997 mijë lekë. 

d. Për masa disiplinore, janë rekomanduar gjithsej 11 masa të cilat janë pranuar dhe zbatuar 

nga subjekti. 

 

DREJTIMETE AUDITIMIT: 

 

1. Hartimi i programit (Plan veprimit) dhe respektimi i afatit prej 20 ditë për kthimin e përgjigjes 

për zbatimin e rekomandimeve, siç është përcaktuar në nenin 15 shkronja (j) të ligjit nr.154/2014, 

datë 27.11.2914“Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë të Shtetit”. 

KLSH-ja ka dërguar në Bashkinë Delvinë rekomandimet e auditimit me shkresën e saj nr. 

1110/7datë 20.12.2021. Ndërsa nga Bashkia Delvinë për zbatimin e rekomandimeve të KLSH ka 

kthyer përgjigje me shkresën nr. 35, datë 10.01.2022, duke respektuar afatin brenda afatit 20 

ditor. 

Është hartuar “Plan veprimi për zbatimin e rekomandimeve” me shkresën nr. 35/1, datë 

10.01.2022, në të cilën janëpërcaktuar strukturat dhe personat për zbatimin e rekomandimeve me 

afatekonkrete. 

Statusi: Zbatuar 

 

2. Respektimi i afatit ligjor prej 6 muajsh nga data e marrjes së njoftimit të raportit të auditimit, 

për raportimin në KLSH, të ecurisë së zbatimit të rekomandimeve të lëna nga auditimi i 
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mëparshëm (pika 2 e nenit 30 të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014“Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit 

Përfundimet e auditimit i janë dërguar subjektit të audituar Bashkisë Delvinë, me shkresën e 

Kryetarit të KLSH nr. 1110/7datë 20.12.2021 dhe duhet të raportonte në KLSH brenda 6 muajve 

ose brenda datës 20.5.2022 (referuar nenit 30, pika 2 e ligjit nr.154 datë 27.11.2014 “Për 

funksionimin dhe organizimin e KLSH, për raportimin brenda 6 muajve nga marrja e njoftimit të 

RPA). Nga Bashkia Delvinë nuk është bërë raportimi brenda 6 mujorit. 

Statusi: Pa zbatuar 

 

3. MBI RAPORTIMIN RREGULLISHT NË KËSHILLIN BASHKIAK TË ECURISË TË ZBATIMIT 

TËREKOMANDIMEVE TË KLSH, SIÇ PËRCAKTOHET NË NENIN 50 -AUDITIMI I JASHTËM, PIKA 5, TË 

LIGJIT NR. 68/2017, DATË 27.04.2017 “PËR FINANCAT E VETËQEVERISJES VENDORE”. 

Bashkia Delvinë ka hartuar planin e veprimit të zbatimit të rekomandimeve, si dhe ka raportuar 

në këshillin e njësisë (këshillin bashkiak), bazuar në ligjin nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes vendore”, Neni 50-Auditimi i jashtëm ku përcaktohet se; 5. Për të gjitha 

raportet e auditimit të jashtëm, të kryera nga Kontrolli i Lartë i Shtetit apo auditues të tjerë ligjorë, 

kryetari i njësisë së vetëqeverisjes vendore përgatit një plan veprimi për zbatimin e 

rekomandimeve të raportit të auditimitdhe raporton rregullisht në këshillin e njësisë për progresin 

në zbatimin e tij. 

Statusi: Zbatuar 

 

B. MASA ORGANIZATIVE: 

 

1. Gjetje nga auditimi:Nga të dhënat e Drejtorisë së Financës, për vitin 2020, shpenzimet 

buxhetore janë planifikuar në vlerën 285,282 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 249,729 mijë lekë 

ose në masën 88 %, nga transferta e pakushtëzuar (grandi) treguesit e buxhetit janë planifikuar për 

vlerën 81,891 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 70,496 mijë lekë ose në masën 86 % dhe nga 

të ardhurat e trashëguara dhe të ardhurat e vitit, treguesit e buxhetit janë planifikuar për vlerën 

87,047 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 45,301 mijë lekë ose në masën 47 %. Nga këto, paga 

nga 25,662 mijë lekë planifikuar janë realizuar në vlerën 17,297 mijë lekë ose në masën 65 %, 

shpenzime operative nga 44,009 mijë lekë planifikuar janë realizuar në vlerën 24,445 mijë lekë 

ose në masën 48 % dheinvestime nga 14,441 mijë lekë planifikuarjanë realizuar në vlerën 3,211 

mijë lekë ose në masën 19 %, kjo për shkak i mosrealizimit të të ardhurave vjetore të cilat nga 

81,163 mijë lekë të planifikuara janë realizuar në fakt për vlerën 38,509 mijë lekë, pra planifikimi 

i shpenzimeve buxhetore nuk është real dhe i mbështetur në burime të sakta financimi për të 

ardhurat e veta. Po ashtunë planifikimin e shpenzimeve nuk janë marrë në konsideratë faturat e 

palikujduara të vitit paraardhës që për vitin 2019 janë në vlerën 63,211,952 lekë ose 30% e 

buxhetit fillestarë,veprime në kundërshtim me ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin 

dhe zbatimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligjin nr. 9632, datë 

30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar, ligjin nr. 68/2017, datë 27.4.2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes vendore”; ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen 

vendore”, UMF nr. 10, datë 28.02.2017, “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2018-

2020”, si dhe UMF nr. 10/1, datë 28 02 2017 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 

për Pushtetin Vendor”; Udhëzimi nr. 23 datë 22.11.2016, “Për procedurat standarde të përgatitjes 

së programit buxhetor afatmesëm” dhe Vendimet përkatëse të Këshillit Bashkiak. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën III/2.1, faqe 17-26 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Delvinë në bashkëpunim me Drejtorinë e Financës dhe 

Sektorin e të Ardhurave, të marrin masa për hartimin e një buxheti real, mbështetur në realizimin 

e mundshëm dhe objektiv të të ardhurave dhe shpenzimeve.  

Të bëhen periodikisht analizat e punës për realizimin e buxheteve paraardhës duke nxjerrë 

konkluzione të sakta për realizimet dhe mosrealizimet e buxheteve përkatëse. 

Nga verifikimi rezulton se: 

Referuar rekomandimit te bere, ka dale Urdhri i Kryetarit te Bashkise me nr. 89, datë 13.01.2022, 

per hartimin e nje buxheti real, ku Drejtoria e Financës ne bashkëpunim me sektorin e te 

ardhurave dhe grupin e punës per hartimin e buxhetit bazuar ne realizimin e buxheteve 

paraardhëse dhe analizave te punës ka hartuar nje buxhet real per vitin pasardhës. 
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Status: Zbatuar 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga të dhënat e bilancit, konstatohet se totali i faturave të palikujduara në 

fund të vitit 2020 janë për vlerën 65,718,098 lekënga këto: Llog (401-408) “Furnitor e llogari të 

lidhura me to”, paraqiten në vlerën 2,086,415 lekë dhe detyrime të tjera në llog (467) “Kreditorë 

të ndryshëm”, paraqitet në vlerën 63,631,683 lekë, nga të dhënat rezulton se deri me datë 

30.09.2021 nga totali i tyre janë likuiduar gjithsej për vlerën 6,111,046 lekë, mbetet për likuidim 

vlera 59,607,052 lekë, arsyeja e mos likuidimit të këtyre faturave është nga mos realizimi i të 

ardhurave. Gjithashtu u konstatua se nuk janë likuiduar 41 fatura në vlerën 13,264,298 lekë 

brenda afatit 30 ditorë nga momenti i paraqitjes se tyre, dhe nuk janë likuiduar në 17 raste vlera e 

plotë e faturave, veprime në kundërshtim me ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” nenet 42,43,47,50,52 dhe 65, UMF nr. 2 datë 

06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të Buxhetit” i ndryshuar, pikat 253,354, UMFnr. 

5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”,pikat 82-91 dhe ligjit nr. 

68/2017 datë 27.04.2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore” neni 40, 48 dhe UMF nr. 2, 

datë 06.02.2012 "Për procedurat Standard të zbatimit të buxhetit" neni 101. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën III/2.1, faqe 17-26 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Delvinë, të paraqesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, 

një material për gjendjen e faturave të pa likuiduara në vite për vlerën 59,607,052 lekë dhe të 

hartojë një grafik likujdimesh, duke zbatuar radhën e pagesave.  

Nga verifikimi rezulton se: 

Kryetari i bashkisë ka nxjerre urdhrin me nr. 88 datë 13.01.2022 mbi bazën e te cilit është 

hartuar grafik për likujdimin e detyrimeve të faturave të palikujduara në fund të periudhave 

ushtrimore, duke respektuar radhën e pagesave per vlerën 59,607,052 leke. Në mbledhjen e 

Këshillit Bashkiak është paraqitur informacion per gjendjen efaturave te palikujduara ne vite.  

Statusi: Zbatuar 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se për vitin 2020 edhe pse ka dalë urdhri për 

inventarizimin e aktiveve për, llogaritë 210 “Toka, troje, terrene”, 211 “Pyje Plantacione”, 212 

“Ndërtesa e Konstruksione”, 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”, asnjë nga aktivet nuk janë 

regjistruar në ASHK Sarandë, nuk ka një regjistër kontabël ku të specifikohen analitikët e këtyre 

zërave si dhe nuk ka informacioni për secilin aktiv në lidhje me datën e hyrjes ose marrjes në 

dorëzim, në këto kushte nuk mund të ketë informacion të saktë në lidhje me gjendjen kontabël, e 

cila do të krahasohet dhe me gjendjen faktike kur bëhet inventarizimi fizik çdo vit për të vërtetuar 

dhe sistemuar vlerën e tyre në kontabilitet, veprimet e mësipërme janë 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, 28, 30, Kreu IV pika 75 dhe Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për 

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

qeverisjes së përgjithshme” Kreu II “Parimet dhe rregullat e organizimit dhe të mbajtjes së 

kontabilitetit publik në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” pika 5. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën III/2.2, faqe 26-32 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1.Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë në bashkëpunim me Drejtorinë e Financës, të ngrejë një 

grup pune me specialist të fushës për hartimin dhe krijimin e regjistrit e aktiveve të njësisë, duke 

specifikuar në mënyrë analitike secilin aktiv me informacione në lidhje me datën e hyrjes ose 

marrjes në dorëzim, përkatësisht për zërat; 210 “Toka, troje terrene”, 211 “Pyje, Kullota, 

Plantacione”, 212 “Ndërtime e konstruksione”, 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” dhe regjistrimin e 

tyre në hipotekë. 

Nga verifikimi rezulton se: 

Kryetari i bashkisë ka nxjerre urdhrin me nr.87 datë 13.01.2022, per krijimin e rregjistrit te 

aktiveve te njësisë. Drejtoria e Financës ka marre masa duke krijuar këtë regjistër nga 

specialistja përkatëse e aktiveve, Znj. Leke Rroboci. Regjistri jep informacionin e detajuar dhe te 

duhur te pasqyruara ne mbylljen e pasqyrave financiare te vitit 2021 (bashkëlidhur 

rregjistrin+urdhrin). 

Statusi: Zbatuar 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare të vitit 2020, u konstatua se: 
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a- Gjendja e llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” në aktiv nuk rakordon me 

gjendjen e llogarisë kundërparti 467 “Kreditorë të ndryshëm” dhe llogarisë 401-408 “Furnitor e 

llogari të lidhura me to” në pasiv të bilancit e cila paraqitet për vlerën 65,718,098 lekë për faktin 

se diferenca për vlerën 13,926,794 lekë është pasqyruar në aktiv në llogarinë 4342 “Operacione 

me shtetin (të drejta)”. 

b- Llogaria 231 “Shpenzime në proces për rritjen e AQT” në mbyllje të vitit ushtrimor 2020 

paraqitet në vlerën 39,960 lekë. Kjo vlere përfaqëson blerjen e veglave dhe pajisjeve pune, te cilat 

duhet te regjistroheshin ne llogarisë214 “Instalime teknike, makineri pajisje, vegla pune” sepse, 

pajisjet jane blere dhe jane likuiduar në vlerën e plote te tyre,dhe jane bere hyrje ne magazine, pra 

nuk konsiderohen investime ne proces, veprim në kundërshtim me ligjin nr. 9228, datë 

29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare“ dhe Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 

9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme” Kreu II “Parimet dhe rregullat e organizimit dhe të mbajtjes 

së kontabilitetit publik në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” pika 5 dhe Aneksi 1, Klasa 23. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën III/2.2, faqe 26-32 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1.Rekomandimi: Drejtoria e Financës, të marrë masa për sistemimin e llogarive me vlerat e 

tyre reale për: 

- Llogarinë 231 “Shpenzime në proces për rritjen e AQT” për vlerën 0 lekë dhe llogaria 214 

“Instalime teknike, makineri pajisje, vegla pune”, për vlerën 5,775,840 lekë. 

- Llogarinë 4342 “Operacione me shtetin(Te drejta)”, për vlerën 9,237,217 lekë dhe llogarinë 486 

“Shpenzime te periudhave te ardhshme”, për vlerën 65,718,098 lekë.  

Nga verifikimi rezulton se: 

Referuar zbatimit te rekomandimit, Kryetari ka nxjerre urdhrin me nr.86 datë 13.01.2022, per 

sistemimin e llogarisë 4342 “Operacione me shtetin), llogarisë 486 “Shpenzime te periudhave te 

ardhshme”, Llogarinë 231 “Shpenzime në proces për rritjen e AQT”. Drejtoria e Financës ka 

kryer sistemimet përkatëse ne mbylljen e pasqyrave financiare te vitit ushtrimor 2021. 

(bashkëlidhur urdhri). 

Status: Zbatuar 

 

5. Gjetje nga auditimi:Në auditimin e procedurave të prokurimit për blere karburanti për 

periudhën 01.01.2020 – 30.6.2021, u konstatua se sasia e përcaktuar për blerje dhe fondi limit 

përkatës nuk është llogaritur në përputhje me dispozitat ligjore, pasi: 

Vlera e karburantit e përllogaritur dhe programuar për tu prokuruar nuk është e argumentuar me 

analizë të hollësishme referuar mbi; sasinë e karburantit gazoil/benzinë gjendje në magazinë, 

analizë mbi numrin e mjeteve apo agregateve (motogjenerator, kaldaja, etj) në qarkullim, sasinë e 

kilometrave të përshkruara nga mjetet në qarkullim dhe orë/pune të kryera nga agregatet për 

periudhën raportuese paraardhës, mbi normativën e konsumit litra/100 km për mjetet dhe orë/pune 

për agregatet e miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë, mbi gjendjen teknike të çdo tip mjeti 

e agregati, mbi viti prodhimit të mjetit e agregatit, etj. Përsa i përket vlerës së përllogaritur për 

naftë dhe benzinë nuk është evidentuar çmimi i parashikuar, ndërsa nuk ka analizuar e krahasuar 

në përllogaritje edhe çmimi i kontratës së realizuar, në kundërshtim me nenin 1 “Objekti dhe 

qëllimi” pika 2, germat (a); (b) të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i 

ndryshuar dhe janë në mospërputhje me dispozitën e parashikuar nga VKM nr. 914, datë 

27.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu II “Rregullat e 

Përgjithshme të prokurimit” neni 9 “Llogaritja e vlerës së kontratës”. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën III/2.3 faqet 40-46 të Projektraport të Auditimit). 

5.1 Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Delvinë të marrë masa për ngritjen e një strukturë të 

veçantë për planifikimin vjetor të nevojave për karburant, bazuar në numrin e mjeteve, gjendjet 

teknike të tyre, normativave të harxhimit sipas katalogut ose me procesverbal argumentimi, 

volumit të punës që kryhen në vitin paraardhës, sasi e cila duhet të miratohet në Këshillin 

Bashkiak. 

Nga verifikimi rezulton se: 

Kërkesat e bëra nga çdo sektor pranë Bashkise Delvine ne lidhje me planifikimin vjetor te 

nevojave per karburant te institucionit tone per vitin 2022, jane bere ne vitin 2021.  

Rekomandimi është ne konsideratën tone per tu zbatuar ne lidhje me planifikimin vjetor te 

nevojave per karburant per vitin 2023, ku bashkia do te ngrejë nje strukture te veçantë te 
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vlerësojë paraprakisht dhe me procesverbal argumentimi sasinë e nevojshëm te karburantit, pasi 

te vlerësojë dhe gjithë kërkesat e çdo sektori te bëra gjate vitit 2022. 

Statusi: Në proces 

 

6. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Delvinë në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak të 

analizojë Raportin Përfundimtar të Auditimit të kryer në Bashkinë Delvine për periudhën e 

veprimtarisë ekonomike 01.01.2020 – 30.6.2021, duke analizuar të gjitha shkeljet dhe 

rekomandimet e dhëna nga KLSH për nxjerrjen e përgjegjësive të personave përgjegjës dhe 

marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve dhe përmirësimin e punës në të ardhmen, kjo në 

zbatim të pikës 4 e nenit 50, të ligjit nr. 68/2017, datë 27.4.2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes 

Vendore”. 

Nga verifikimi rezulton se: 

Ne mbledhjen e Këshillit Bashkiak te datës 28.01.2022, është analizuar Raporti Përfundimtar i 

Auditimit për periudhën e veprimtarisë ekonomike 01.01.2020 – 30.6.2021, e relatuar nga z. F. 

X., me detyre Zv/Kryetar Bashkie, diskutuar me anetaret e Këshillit bashkiak ne funksion te 

analizimit te gjitha shkeljeve te konstatuara per nxjerrjen e përgjegjësive dhe marrjen e masave 

per zbatimin e rekomandimeve. 

Statusi: Zbatuar 

 

 

C. MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE. 

 

1. Gjetje nga auditimi: Referuar të dhënave të regjistrit të procedurave, për periudhën 

01.01.2020 deri më 30.6.2021, janë realizuar gjithsej 14 procedura me fond limit 74,717 mijë lekë 

dhe vlerë kontrate 70,388 mijë lekë ose me një ulje prej 5.7%. 

Grupi i KLSH-së, referuar vlerësimit të dhënave të materialitetit nga 12 procedura me fond limit 

74,717 mijë lekë ka vlerësuar për auditim 7 procedura me fond limit 63,629 mijë lekë ose 85% të 

fondit të prokuruar.  

Nga auditimi i 7 procedurave me fond limit 63,629 mijë lekë, ne4 prej tyre me fond limit 49,717 

mijë lekë janë konstatuar shkelje të rregullave te prokurimit publik, (të dhëna të paraqitura në 

pasqyrën Aneks 4.1 të Raport Auditimit), të cilat konsistojnë:  

a- Në 2 raste, kriteret nuk janë në përputhje me dispozitat ligjore të LPP, pasi janë aplikuar 

kritere jo sipas llojit të procedurës dhe të paargumentuara 

b- Në 3 raste, OE të shpallur fitues nuk janë në kushtet e plotësimit të kritereve të DST të 

miratuara nga AK, ku procedurat duheshin anuluar dhe zhvilluar procedura të tjera me kushte më 

të favorshme për të siguruar përdorim me efektiv të fondeve publike në vlerën 42,884 mijë lekë 

pa TVSH, që do të vinte nga rritja e numrit të pjesëmarrësve në procedurë. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar, neni 2, “Parimet e përzgjedhjeje”, neni 24, “Anulimi i një procedure”, neni 

46, “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, neni 47, “S`kualifikimi i ofertuesve”, neni 53, “Shqyrtimi i 

ofertave”,neni 55, “Kriteret e përcaktimit të ofertës”, neni 58, “Njoftimi i fituesit dhe nënshkrimi 

i kontratës”, pika 1, VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, i ndryshuar, neni 26, “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, pika 5, neni 66, “Shqyrtimi dhe 

vlerësimi i ofertave”, neni 67, “Klasifikimi i ofertave”, neni 69, “Njoftimi i fituesit”, neni 70 

“Lidhja e kontratës”, neni 78 “Ankesat në autoritetin kontraktor, si dhe rekomandimeve të APP. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën III/2.3 faqe 32-46 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Delvinë, të analizojë shkeljet e konstatuara nga grupi i 

auditimit të KLSH, për aplikimin e kritereve në mënyrë të paargumentuar dhe jo në përputhje me 

procedurat e zhvilluara dhe të shpalljes fitues të OE me kritere të paplotësuara, duke mos 

vlerësuar drejt çdo dokument në përmbushje të kritereve të miratuara në DST, kjo për të bërë të 

mundur përdorimin më me efektiv të fondeve të prokura me vlerë 42,884 mijë lekë. 

Nga verifikimi rezulton se: 

Referuar rekomandimeve te lëna, nga ana e Kryetarit të Bashkisë me komision janë analizuar 

shkeljet e konstatuara dhe rekomanduara. Me urdhrin nr. 83 datë 13.01.2022 (per punonjësit qe 

marrëdhëniet e punës rregullohen me Kod Pune) dhe Urdhrin nr. 84, datë 13.01.2022 (per 
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punonjësit qe marrëdhëniet e punës rregullohen me ligjin per Nëpunësin Civil), per marrjen e 

masave disiplinore ndaj anëtarëve te Njësisë te Prokurimit dhe atyre te Komisionit te Vlerësimit 

te Ofertave, konkretisht si me poshtë: 

 

Per njësinë e prokurimit: 

M.B. - dhënien e masës disiplinore “Vërejtje”; 

A.T. - dhënien e masës disiplinore “Vërejtje”; 

O.R. - dhënien e masës disiplinore “Vërejtje” 

A.D. - dhënien e masës disiplinore “Vërejtje”; 

B.K. - dhënien e masës disiplinore “Vërejtje”; 

K.M. - dhënien e masës disiplinore “Vërejtje”. 

 

Per Komisionin e vlerësimit te ofertave: 

B.M. - dhënien e masës disiplinore “Vërejtje”; 

G.L. - dhënien e masës disiplinore “Vërejtje”; 

P.B. - dhënien e masës disiplinore “Vërejtje”; 

A.TH. - dhënien e masës disiplinore “Vërejtje”. 

 

 

 

D. MASA PËR ULJEN E BORXHIT TATIMOR 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi dokumentacionit ligjorë për arkëtimin e debitorëve nga 

Sektori i të Ardhurave Bashkia Delvinë, konstatohet se, në fund të periudhës janë gjithsej debitorë 

236 subjekte në vlerën 13,492,487 lekë dhe 2767 familje për taksë toke, taksë ndërtese, taksë 

trualli dhe tarifa vendore, në vlerë 25,033,525 lekë. 

-Nuk u gjet asnjë rast i ndjekjes së plotë të procedurave të arkëtimit të debitorëve, deri në 

nxjerrjen e Urdhër sekuestrimit, konfiskimit të pasurisë apo kallëzim penal të subjekteve për mos 

shlyerje të detyrimeve, në kundërshtim me Kreun XI “Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të 

papaguar”, të ligjit nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën III/2.1, faqe 20-26 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

1.1. Rekomandimi: Sektori i të Ardhurave në Bashkinë Delvinë, 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 R.SH”, i ndryshuar, të marrë masa për nxjerrjen e njoftim vlerësimet 

tatimore për debitorët duke ndjekur të gjitha rrugët për arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe 

tarifat vendore në fund të periudhës në vlerën 38,526,012 lekë, si më poshtë vijon: 

a-T’u dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhër bllokimet e llogarive bankare, sipasnenit 90, të 

ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”.  

b-Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese 

(për mjetet) dhe në ASHK (për pasuritë e paluajtshme), sipas nenit 91, të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 ”Për procedurat tatimore Republikan e Shqipërisë” me ndryshime.  

c-Në funksion të mbledhjes së detyrimit të papaguar, Sektori i Taksave dhe Tarifave, të angazhojë 

strukturat e saj për të verifikuar dhe monitoruar në vend aktivitetin tregtar të tatim paguesit, me 

qëllim konfiskimin në fund të çdo dite të një shume jo më pak se 50 % të qarkullimit të realizuar. 

d- Nëse edhe pas njoftimeve zyrtare subjektet, nuk pranojnë të paguajnë detyrimet, në vite nga ana 

e Sektori i Taksave dhe Tarifave dhe Sektori Juridik, të marrin masa administrative apo sekuestro 

dhe pas marrjes së këtyre masave të bëhet kallëzim penal bazuar në Kodin Penal të R.SH, 

miratuar me ligjin nr.7895, datë 27.1.1995 i ndryshuar neni 181 “Mospagimi taksave dhe 

tatimeve”. 

Nga verifikimi rezulton se: 

Kryetari i Bashkise ka nxjerrë urdhrin nr. 85, datë 13.01.2022 dhe urdhrin nr. 89 datë 13.01.2022 

ne baze te te cilit janë përpunuar dhe dërguar në formë shkresore konform Ligjit nr.9920 datë 

19.05.2008“Për procedurat tatimore në RSH” i ndryshuar, Ligjit nr.9632 datë 30.10.2006 “Për 

sistemin e taksave vendore” i ndryshuar , 603 Letër Kujtesa subjekteve familjarë për detyrimet e 

palikujduara ekzaktësisht : 

a-379 subjekteve familjarë debitorë për taksën e tokës bujqësore. 
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b-203 subjekte familjarë debitorë për taksën e ndërtesës dhe tarifat e shërbimit publik. 

c-21 subjekte familjarë debitorë për taksën e ndikimit në infrastrukturë. 

 

-Janë përpunuar dhe dërguar në formë shkresore konformë Ligjit nr.9920 datë 19.05.2008“Për 

procedurat tatimore në RSH” i ndryshuar, Ligjit nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave 

vendore” i ndryshuar , 98 Letër Kujtesa subjekteve me aktivitet biznesi fizik/juridik me status 

Aktiv ose Pasivpër detyrimet e palikujduara ndërvite , njëkohësisht janë kryer dhe vizita fiskale 

pranë subjekteve debitorë me status aktiv në bashkëpunim me Policinë Bashkiake  

 

Konkretisht masat e ndërmarra deri tani kanë dhënë një rezultat prej 1,529,600 lekë të ardhura 

në buxhetin e Bashkisë nga detyrimet e prapambetura. 

Për subjektet të cilët nuk kanë filluar akoma procesin e likuidimit duke mos zbatuar afatet e 

përcaktuara nga administrata tatimore vendore , po bëhen gati procedurat e mbledhjes me forcë 

të detyrimit, konform nenit 90 e në vijim të ligjit nr. 9920 datë 19.05.2008 "Për procedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Përfundimisht nga vlera e borxhit tatimor prej 38,526 mijë lekë si rezultat I zbatimit të masave 

është arkëtuar vlera 1,529 mijë lekë, duke mbetur për arkëtim vlera prej 36,997 mijë lekë.  

Statusi: në proçes 

 

 

 

 

E. MASA DISIPLINORE 

E/I. Për punonjësit që marrëdhëniet e punës rregullohen me Shërbimin Civil: 

Mbështetur në nenin 15, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin 

e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, germat (b, c, ç) e nenin 58-“Llojet e masave disiplinore”, të ligjit 

nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, në VKM nr. 115, datë 05.03.2014 “Për përcaktimin e 

procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisionin 

disiplinor në shërbimin civil” dhe shkronja (k) e nenit 64, të ligjit nr. 139/2015 datë 17.12.2015 

“Për vetëqeverisjen vendore”, i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Delvinë që t’i kërkojë 

Komisionit Disiplinor, që bazuar në performancës e secilit punonjës dhe të shkeljeve të 

konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit të KLSH–së, për periudhën 01.01.2020 deri më 

30.6.2021, të fillojnë procedurat për dhënien e masave disiplinore nga “Vërejtje” deri në “Largim 

nga puna” për 6 (gjashtë) punonjës, si më poshtë: 

 

1- E.J. me detyrë Drejtor Finance për periudhën e auditimit. 

Nga verifikimi rezulton se: 

Referuar Urdhrit nr. 84, datë 13.01.2022 te Kryetarit te Bashkise, per dhënien e masave 

disiplinore, si dhe ligjit per “Nëpunësin Civil”, ndaj E.J. me detyre Drejtore e Financës, 

Shërbimeve Sociale dhe Arsimit është ndjekur procedura disiplinore nga ana e Komisionit te 

ngritur me urdhrin e sipërpërmendur, per shkeljet e konstatuara dhe ne përfundim te këtij 

procedimi, si dhe bazuar ne performancën e këtij punonjësi, ne përfundim te shqyrtimit te masës 

disiplinore dhe hetimit administrativ është vendosur dhënien e masës disiplinore “Vërejtje” (me 

ane te vendimit N.r1, datë 23.03.2022). 

Statusi: Zbatuar 

 

2-  A.D., me detyrë specialiste finance 

3- K.M., me detyrë Përgjegjës i Sektorit të PZHT 

4- B.K., me detyrë jurist i bashkisë. 

5- O.R., me detyrë specialist transporti 

Nga verifikimi rezulton se:  

 

2. A.D. 

3. K.M. Referuar Urdhrit Nr.84, datë 13.01.2022 te Kryetarit 

te Bashkise, per dhënien e masave disiplinore, si dhe 

ligjit per “Nëpunësin Civil”, 



78 

 

4. B.K.   

5. O.R. 

 

Ndaj punonjësve si mësipërm është ndjekur procedura disiplinore nga ana e Komisionit te ngritur 

me urdhrin e sipërpërmendur, per shkeljet e konstatuara dhe ne përfundim te këtij procedimi, si 

dhe bazuar ne performancën e këtij punonjësi, ne përfundim te shqyrtimit te masës disiplinore dhe 

hetimit administrativ është vendosur dhënien e masës disiplinore “Vërejtje” per të gathë 

punonjësit e mësipërm (me ane te vendimit nr. 1, datë 23.03.2022) ”.  

Statusi: Zbatuar 

6- A.TH., me detyrë specialist i SPZHT 

Nga verifikimi rezulton se: 

Referuar Urdhrit nr. 84, datë 13.01.2022 te Kryetarit te Bashkise, per dhënien e masave 

disiplinore, si dhe ligjit per “Nëpunësin Civil”, ndaj A.TH. me detyre specialist i SPZHT është 

ndjekur procedura disiplinore nga ana e Komisionit te ngritur me urdhrin e sipërpërmendur, per 

shkeljet e konstatuara dhe ne përfundim te këtij procedimi, si dhe bazuar ne performancën e këtij 

punonjësi, ne përfundim te shqyrtimit te masës disiplinore dhe hetimit administrativ është 

vendosur dhënien e masës disiplinore “Vërejtje” (me ane te vendimit N.r1, datë 23.03.2022). 

 

E/2. Për punonjësit që marrëdhëniet e punës rregullohen sipas Kodit Punës. 

Mbështetur në nenin 15, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, shkronja “e” dhe “ç” të nenit 11, kreun IV, dhe 

nenin 37 të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1996 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar dhe të kontratës individuale të punës”, i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë 

Delvinë, që bazuar në performancës e secilit punonjës dhe të shkeljeve të konstatuara në Raportin 

Përfundimtar të Auditimit të KLSH–së, për periudhën 01.01.2020 deri më 30.6.2021, të fillojnë 

procedurat për dhënien e masave disiplinore nga “Vërejtje” deri në “Largim nga puna” për 5 

(pesë) punonjës, si më poshtë: 

 

1- A.T., me detyrë juriste Bashkia Delvinë 

2- M.B., me detyrë Shef Kabineti (ekonomist) 

Nga verifikimi rezulton se: 

Referuar Urdhrit nr. 83, datë 13.01.2022 te Kryetarit te Bashkise, per dhënien e masave 

disiplinore, si dhe ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës”, i ndryshuar, ndaj A.T. me 

detyre specialist juriste (mevendim nr. 611/4 datë 28.03.2022)dhe M.B. me detyre Shef kabineti . 

(me vendim nr.608/4, datë 28.03.2022) është ndjekur procedura disiplinore nga ana e Komisionit 

te ngritur me urdhrin e sipërpërmendur, per shkeljet e konstatuara dhe ne përfundim te këtij 

procedimi, si dhe bazuar ne performancën e punonjësve, ne përfundim te shqyrtimit te masës 

disiplinore dhe hetimit administrativ është vendosur dhënia e masës disiplinore “Vërejtje”. 

Statusi: Zbatuar 

 

3- P.B., me detyrë Përgjegjës i IMTV 

4-  B.M., me detyrë Zv/Kryetar Bashkie 

5- G.L., me detyrë Drejtor i Njësisë së Shërbimeve 

Nga verifikimi rezulton se: 

Referuar Urdhrit Nr.83, datë 13.01.2022 te Kryetarit te Bashkise, per dhënien e masave 

disiplinore, si dhe ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës”, i ndryshuar, ndaj P.B. me 

detyrë Përgjegjës i IMTV (me ane te vendimit Nr.612/6 datë 28.03.2022) B.M. me detyrë 

Zv/Kryetar Bashkie (me ane te vendimit Nr.610/4, datë 28.03.2022) dhe G.L. me detyrë Drejtor i 

Njësisë së Shërbimeve. (me ane te vendimit Nr.609/3 datë 28.03.2022) është ndjekur procedura 

disiplinore nga ana e Komisionit te ngritur me urdhrin e sipërpërmendur, per shkeljet e 

konstatuara dhe ne përfundim te këtij procedimi, si dhe bazuar ne performancën e punonjësve, ne 

përfundim te shqyrtimit te masës disiplinore dhe hetimit administrativ është vendosur dhënia e 

masës disiplinore “Vërejtje”. 

Statusi: Zbatuar 
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F. PËR NJOFTIMIN E DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRTËS PUBLIKE DHE 

KOMISIONERIT TË SHËRBIMIT CIVIL: 

Për punonjësit të cilët janë rekomanduar masat disiplinore sa më sipër (DrejtoriaeBurimeve 

Njerëzore e Institucionit), pasi të zbatojë procedurate nevojshme ligjore dhe nënligjore për 

fillimin e ecurisë disiplinore dhe pas përfundimeve të afateve ankimore, të ndërmarrë veprimet 

si më poshtë: 

1. Të njoftojë Departamentin e Administratës Publike, për regjistrimin e masës disiplinore në 

Regjistrin Qendror të Personelit, në zbatim të neneve 7 dhe 17, të ligjit nr. 152/2013 ”Për 

Nëpunësin Civil”, të ndryshuar.  

2. Të njoftojë Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, për mbikëqyrjen e ligjshmërisë në 

administrimin e shërbimit civil, në zbatim të nenit 1 Komisionari për Mbikëqyrjen e Shërbimit 

Civil, të ligjit nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, të ndryshuar. 

Nga verifikimi rezulton se: 

1. Për punonjësit të cilët janë rekomanduar masat disiplinore sa më sipër, pas procedurave 

ligjore te shqyrtimit disiplinor, si dhe ne përfundim te afateve te ankimit, DrejtoriaeBurimeve 

Njerëzore e Institucionit, me shkresën nr.84/1 prot., datë 20.05.2022, ka njoftuar Departamentin e 

Administratës Publike për regjistrimin e masës disiplinore në Regjistrin Qendror të Personelit, në 

zbatim të neneve 7 dhe17, të ligjit nr. 152/2013 ”Për Nëpunësin Civil”, të ndryshuar.  

 

2. Për punonjësit të cilët janë rekomanduar masat disiplinore sa më sipër, pas procedurave 

ligjore te shqyrtimit disiplinor, si dhe ne përfundim te afateve te ankimit, Drejtoria e Burimeve 

Njerëzore e Institucionit, me shkresën nr.84/2 prot., datë 20.05.2022, ka njoftuar Komisionerin 

për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil për mbikëqyrjen e ligjshmërisë në administrimin e shërbimit 

civil. 

 

Statusi: Zbatuar 

 

 

 

 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi. 

 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 


