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Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është 

institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar dhe për 

punën e vet i jep llogari Kuvendit të Republikës së Kosovës. 

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë 

llogaridhënien e institucioneve publike, duke ofruar bazë të 

qëndrueshme për të kërkuar llogari nga menaxherët e çdo 

organizate të audituar. Në këtë mënyrë, ne rrisim besimin në 

shpenzimin e fondeve publike dhe luajmë një rol aktiv në 

sigurimin e interesit të taksapaguesve dhe të palëve tjera të 

interesit në rritjen e përgjegjësisë publike.  

Ky auditim është kryer në përputhje me Standardet 

Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit , si dhe 

me praktikat e mira evropiane.  

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me opinionin e 

auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës së 

Shtërpcës, në konsultim me Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm 

Naser Arllati, i cili e ka mbikëqyrur auditimin. 

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga udhëheqësi i ekipit, 

Edon Kabashi dhe anëtari i ekipit Faik Thaqi, nën menaxhimin e 

Drejtorit të Departamentit të Auditimit Astrit Bllaca. 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Raporti i përmbledhë çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Komunës së Shtërpcës për vitin 2019, 

i cili përfshin Opinionin e Auditorit të Përgjithshëm për Pasqyrat Financiare Vjetore. Ekzaminimi i 

Pasqyrave Financiare për vitin 2019 është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të 

Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA).  

Auditimi është fokusuar në: 

   

Konkluzionet 

Pasqyrat financiare vjetore ishin përgatitur në harmoni me Rregulloren MF. Nr. 01/2017 për 
Raportim Vjetor Financiar nga Organizatat Buxhetore, përveç dy gabimeve jo materiale që 
ndërlidhen me financimin nga huamarrja dhe prezantimin e stoqeve. 

Komuna në përgjithësi kishte kontrolle të mira në raport me obligimet statusore tё saj. Megjithatë 

ekzistojnë disa dobësi të cilat duhet të adresohen. Sfidë për institucionin edhe më tutje mbeten 

menaxhimi i të hyrave, menaxhimi i pasurive si dhe zvogëlimi i llogarive të arkëtueshmeve nga 

taksat në biznes dhe tatimi në pronë. Kjo reflekton mungesë të mbikëqyrjes së duhur nga 

menaxhmenti në këto fusha. 

Komuna ka ndërmarrë veprime konkrete në zbatimin e rekomandimeve të dhëna nga ZKA. Deri në 

fund të auditimit tonë për vitin 2019, nëntë rekomandime janë zbatuar, dy ishin në proces dhe dy 

nuk janë zbatuar. Po ashtu tri rekomandime ishin mbyllur. 

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm1 

Opinion i pamodifikuar 

Më gjerësisht shih kapitullin1 të këtij raporti. 

Përgjigja e menaxhmentit në auditimin 2019 

Kryetari është pajtuar me gjetjet dhe konkluzionet e auditimit, si dhe është zotuar se do t’i adresojë 

të gjitha rekomandimet e dhëna. Zyra Kombëtare e Auditimit vlerëson bashkëpunimin e 

menaxhmentit dhe personelit të Komunës gjatë procesit të auditimit.  

 
1 Shtojca I, shpjegon llojet e opinioneve, sipas SNISA-ve.  

Pasqyrat Financiare 

Vjetore 

Menaxhimi financiar 

dhe kontrolli 

Zbatimi i 

Rekomandimeve 



ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE -NATIONAL AUDIT OFFICE 

 

5 

Fushëveprimi dhe metodologjia e auditimit 

Auditimi përfshin ekzaminimin dhe vlerësimin e pasqyrave financiare dhe të dhënave të tjera 

financiare, me sa vijon: 

• Nëse pasqyrat financiare japin një pamje të drejtë dhe të vërtetë të llogarive dhe çështjeve 

financiare për periudhën e auditimit;  

• Nëse të dhënat financiare, sistemet dhe transaksionet janë në pajtim me ligjet dhe rregulloret 

në fuqi;  

• Nëse funksionet e kontrollit dhe të auditimit të brendshëm janë të përshtatshme dhe efikase; 

dhe 

• Nëse janë ndërmarrë veprimet e duhura për zbatimin e rekomandimeve të auditimit. 

Auditimi është bazuar në vlerësimin e rrezikut. Kemi analizuar veprimtarinë e Komunës, nivelin e 

mbështetjes në kontrollet menaxheriale për të përcaktuar nivelin e testeve të hollësishme, që janë të 

nevojshme për të siguruar dëshmitë dhe që e mbështesin opinionin e AP-së. 

Procedurat kanë përfshirë rishikimin e kontrolleve të brendshme, të sistemeve të kontabilitetit, teste 

të ndërlidhura substanciale, si dhe aranzhimet e ndërlidhura të qeverisjes deri në masën që i kemi 

konsideruar të nevojshme për kryerjen efektive të auditimit. Gjetjet e auditimit nuk duhen të 

konsiderohen si një pasqyrë gjithëpërfshirëse e dobësive që mund të ekzistojnë apo e të gjitha 

përmirësimeve që mund të bëhen në sistemet dhe procedurat që janë aplikuar. 

Kapitujt në vijim ofrojnë përshkrim të detajuar të gjetjeve dhe rekomandimeve në çdo fushë të 

audituar. Përgjigjet e menaxhmentit në rezultatet e auditimit mund të gjenden në Shtojcën II. 
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1 Opinioni i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore 

Ne kemi kryer auditimin e PFV-ve të Komunës së Shtërpcës për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 

2019, në përputhje me Ligjin e ZKA-se dhe Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme 

të Auditimit. Ekzaminimet e auditimit janë kryer për të mundësuar dhënien e opinionit për PFV, të 

cilat përfshijnë pasqyrën e pranimeve dhe të pagesave në para të gatshme dhe pasqyrën e 

ekzekutimit të buxhetit, të shpalosura në detaje. 

Opinion i pamodifikuar  

Sipas opinionit tonë, Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2019, 

prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me 

Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik, sipas kontabilitetit të bazuar në 

para të gatshme. 

Baza për opinion  

Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 

Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë tek pjesa 

‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. Në përputhje me SNISA-t 10 dhe 

30, si dhe kërkesat e tjera relevante për auditimin e PFV-ve të organizatave buxhetore, ZKA-ja është 

e pavarur nga Komuna e Shtërpcës. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të 

mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin e bazës për opinionin. 

Përgjegjësia e menaxhmentit për PFV-të 

Kryetari i Komunës dhe Zyrtari Kryesor Financiar janë përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin 

e drejtë të Pasqyrave Financiare sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin 

Publik - Raportimi Financiar bazuar në Kontabilitetin e Parasë së Gatshme. Po ashtu, menaxhmenti 

është përgjegjës edhe për vendosjen e kontrolleve të brendshme, të cilat i përcakton si të nevojshme 

për të mundësuar përgatitjen e Pasqyrave Financiare, pa keq deklarime materiale të shkaktuara, 

qoftë nga mashtrimi apo gabimi. Kjo përfshinë përmbushjen e kërkesave që burojnë nga Ligjit nr. 

03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime)dhe 

Rregullorja nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar nga Organizata Buxhetore.  

Kryetari i Komunës është përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar 

të Komunës. 

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve 

Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion për PFV-të në bazë të auditimit të kryer, në 

përputhje me SNISA-t. Këto standarde kërkojnë që të marrim siguri të arsyeshme se pasqyrat 

financiare nuk përmbajnë keqdeklarime materiale. 
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Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë i sigurisë, por nuk garanton se një auditim i kryer në 

pajtim me SNISA-t do të zbulojë çdo keq-deklarim material që mund të ekzistojë. Keqdeklarimet 

mund të rezultojnë nga mashtrimi ose gabimi dhe konsiderohen materiale nëse, individualisht ose 

së bashku, mund të ndikojnë në vendimet e marra mbi bazën e këtyre PFV-ve. 

Auditimi përfshinë kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi në lidhje me informatat financiare 

dhe shpalosjet në PFV. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i auditorit, duke përfshirë edhe 

vlerësimin e rreziqeve nga keqdeklarimet materiale në PFV, qoftë për shkak të mashtrimit apo 

gabimit. Gjatë vlerësimit të rrezikut, auditori merr në konsideratë kontrollin e brendshëm që është 

relevant në përgatitjen e pasqyrave financiare nga entiteti, në mënyrë që të dizajnojë procedura të 

auditimit që janë të përshtatshme për rrethanat e entitetit, por jo për qëllim të shprehjes së opinionit 

mbi efektivitetin e kontrolleve të brendshme të entitetit. 

Auditimi përfshinë edhe vlerësimin e përshtatshmërisë së politikave kontabël të përdorura, 

arsyeshmërinë e përllogaritjeve kontabël të bëra nga menaxhmenti, si dhe vlerësimin e prezantimit 

të pasqyrave financiare.  

Ne komunikojmë me menaxhmentin e entitetit të audituar në lidhje me fushëveprimin, kohën e 

planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, përfshirë ndonjë mangësi të 

rëndësishme në kontrollin e brendshëm që ne e identifikojmë gjatë auditimit. 

Raporti i auditimit publikohet në webfaqen e ZKA-së, me përjashtim të informacioneve që 

klasifikohen si sensitive apo për shkak të ndalesave të tjera ligjore e administrative, në pajtim me 

legjislacionin në fuqi. 

2 Menaxhimi financiar dhe kontrolli 

Puna jonë lidhur me Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin (MFK) pasqyron aktivitetet e detajuara 

të auditimit për sistemet e të hyrave dhe shpenzimeve në organizatat buxhetore. Në mënyrë të 

veçantë, kemi trajtuar menaxhimin e buxhetit, prokurimin, burimet njerëzore, pasuritë, detyrimet 

si dhe funksionin e auditimit të brendshëm. 

Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin  

Komuna në përgjithësi kishte kontrolle të mira në raport me obligimet statusore tё saj. Megjithatë 

ekzistojnë disa dobësi të cilat duhet të adresohen. Sfidë për institucionin edhe më tutje mbeten 

menaxhimi i të hyrave, menaxhimi i pasurive dhe zvogëlimi i llogarive të arkëtueshmeve nga taksat 

në biznes si dhe tatimi në pronë. Kjo reflekton mungesë të mbikëqyrjes së duhur nga menaxhmenti 

në këto fusha. 
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2.1 Planifikimi dhe realizimi i buxhetit 

Ne i kemi shqyrtuar burimet e fondeve buxhetore dhe shpenzimet e fondeve sipas kategorive 

ekonomike. Kjo është paraqitur në tabelat e mëposhtme: 

Tabela 1. Burimet e fondeve buxhetore (në €) 

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final2 

2019 
Realizimi 

 % e 
Realizimit 

2019 

2018 
Realizimi 

2017 
Realizimi 

Burimet e Fondeve:  3,794,171 4,053,536 3,604,955 89 3,659,526  3,368,668  

Granti Qeverisë-Buxheti 3,421,560 3,421,560 3,359,236 98 3,410,607  3,146,646  

Të bartura nga viti 
paraprak3–  

- 252,429 106,215 42 123,079  93,690  

Të hyrat vetjake4 348,473 348,473 127,967 37 92,572  128,332  

Donacionet e brendshme  - - - - 28,871  - 

Huamarrja  24,138 31,074 11,537 37 4,397  - 

Buxheti final në raport me buxhetin fillestar ishte rritur për 259,365€. Kjo rritje është rezultat i të 

hyrave të bartura nga viti paraprak për 252,429€ si dhe rritja e fondit te huamarrja për 6,936€. 

Në vitin 2019, komuna ka shpenzuar 89% të buxhetit final ose 3,604,955€, me zvogëlim prej 5% 

krahasuar me vitin 2018. Më poshtë jepen shpjegimet për pozitën aktuale. 

Tabela 2. Shpenzimet e fondeve sipas kategorive ekonomike (në €)  

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2019 
Realizimi 

% e 
Realizimit 

2019 

2018 
Realizimi 

2017 
Realizimi 

Shpenzimet e fondeve 
sipas kategorive 
ekonomike: 

3,794,171 4,053,536 3,604,955 89 3,659,526  3,368,668  

Pagat dhe Mëditjet 2,178,905  2,178,905 2,142,704 98 2,105,779  2,007,448  

Mallrat dhe Shërbimet  436,881  465,564 394,997 85 408,401  339,606  

Shërbimet komunale 83,625  83,625 71,859 86 81,278  68,718 

Subvencionet dhe 

Transferet 45,000 49,631 31,300 63 0 1,315 

 
2 Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave 
3 Të hyrat vetjake të komunave të pashpenzuara në vitin paraprak të bartura në vitin aktual. 
4 Pranimet e përdorura nga entiteti për financimin e aktiviteteve vetiake. 
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Investimet Kapitale  1,049,760  1,275,811 964,095 76 1,064,068  951,581  

Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore: 

• Rritja e buxhetit për mallra dhe shërbime për 28,683€ përfshin të hyrat e bartura nga viti 

paraprak 24,014€ si dhe financime nga huamarrja 4,669€; 

• Buxheti për subvencione dhe transfere është rritur për 4,631€ nga të hyrat e bartura nga viti 

paraprak; dhe 

• Buxheti final për investime kapitale në raport me buxhetin fillestar është rritur për 226,051€, 

si rezultat i të hyrave të bartura 223,784€ nga viti paraprak si dhe financimit nga huamarrja 

për 2,267€. Niveli i ulët i realizimit të buxhetit për investime kapitale ishte kryesisht si 

rezultat i vonesave në zhvillimin e procedurave të prokurimit.  

2.1.1 Të hyrat 

Të hyrat e realizuara nga komuna në vitit 2019 ishin në vlerë 318,182€. Ato kanë të bëjnë me hyrat 

nga tatimi në pronë, lejet e ndërtimit, taksa administrative, etj. Gjithashtu komuna kishte edhe të 

hyra indirekte në vlerë 61,730€. Këto ishin nga dënimet në trafik 41,176€, gjobat e gjykatave 3,970€ 

dhe të hyrat nga pyjet 16,584€. 

Tabela 3. Të hyrat(në €) 

Përshkrimi  
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2019 
Pranimet  

% e 
pranimeve 

2019 

2018 
Pranimet 

2017 
Pranimet 

Të hyrat  348,473 348,473 318,182 91 296,511  228,679  

Të hyrat tatimore 168,559 168,559 182,612 108 138,000 104,000 

Të hyrat jo tatimore 179,914 179,914 135,570 75 158,511 124,697 

 
Nga të hyrat vetjake të planifikuara, komuna kishte arritur të arkëtoj 91%, dhe vërehet një trend 
pozitiv në arkëtimin e të hyrave tatimore nëpër vite. Kemi testuar 14 mostra për teste substanciale 
dhe për teste të pajtueshmërisë. 
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15 – Mos verifikimi i gjendjes aktuale të pronave 

Gjetja  Ligji numër 06/L-005 për tatimin në pronën e paluajtshme, neni 15 pika 2 kërkon 

që veprimtaritë inspektuese kryhen çdo vit për të paktën 20% të të gjitha 

objekteve brenda territorit të komunës.  

Nga 3,850 prona të evidentuara në bazën e të dhënave mbi tatimin në pronë, 

komuna kishte arritur të verifikoj vetëm 36 prona aktuale të regjistruara, apo 1%. 

Kjo kishte ndodhur për shkak që zyrtarët komunal kishin pasur probleme në 

funksionimin e pajisjeve, mungesa e tabletit, trajnimi për program dhe mos 

funksionim i rrjetit. 

Ndikimi  Inspektimi i ulët i pronave, mund të rezultojë me informata jo të plota të pronës 

së tatueshme aktuale si dhe të ndikoj në vlerësim jo të saktë të të hyrave për 

tatimin në pronë. 

Rekomandimi A1 Kryetari duhet të siguroj se pajisjet futen në funksion dhe mbahen trajnimet për 

përdorim të programit si dhe inspektimi i objekteve për tatimit në pronë të bëhet 

sipas ligjit, në mënyrë që të integrohen të gjitha ndryshimet eventuale në bazën 

e të dhënave për pronat ekzistuese të komunës. 

 
5 Çështja A dhe Rekomandimi A - nënkupton çështjet dhe rekomandimet e reja 
Çështja B dhe Rekomandimi B - nënkupton çështjet dhe rekomandimet e përsëritura 
Çështja C dhe Rekomandimi C - nënkupton çështjet dhe rekomandimet pjesërisht të përsëritura 
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Çështja C1 – Mangësi në menaxhimin e tatimit në pronë  

Gjetja  Komuna nuk kishte bërë korrigjimet në dy raste të identifikura në raportin e vitit 

të kaluar. 

Në rastin e parë kartela financiare ka paraqitur një evidentim të gabuar të 

pagesës së pa realizuar. Sipas kartelës financiare, tatimpaguesi pagoi në emër të 

tatimit në pronë për 2018 vlerën prej 4,323€, derisa në raportin kësaj e të hyrave 

nuk figuron fare. Borxhi real i këtij tatimpaguesi për vitin 2018 kap shumen prej 

3€ derisa në fund të vitit tatimpaguesi ishte në parapagim në vlerë prej 4,320€. 

Zyrtarët kishin bërë kërkesë për korrigjimin e gabimit të lëshuar, por ende nuk 

janë bërë përmirësimet e nevojshme; dhe 

 Në rastin tjetër në sistem nuk janë përllogaritur të dhënat për tatimpaguesin. 

Për kategorinë e objektit, Fermës së Peshkut në zonën e IV është përcaktuar vlera 

prej 100€ për m2, në vend të 350€ për m2 siç është e paraparë. Zyrtarët përgjegjës 

nuk kishin kryer obligimin e zotuar përmes planit të veprimit për zbatimin e 

rekomandimeve. 

Ndikimi  Mungesa e vlerësimit në pajtueshmëri me aktet ligjore ka ndikim financiar, ku 

në raste të veçante shkon në dëm të komunës dhe në dobi të tatimpaguesve dhe 

anasjelltas. Vonesat në azhurnimin e kartelës financiare dhe faturës shkakton 

paqartësi dhe mungesës së lidhjes me të dhënat e prezantuara.  

Rekomandimi C1 Kryetari duhet të sigurojë që zyrtarët përgjegjës bëjnë rregullimet e gabimeve në 

bazën e të dhënave për tatim në pronë të në pajtim me ligjet dhe rregulloret.  

2 - Mungesa e lëshimit të faturave/aktvendimit për taksën në biznes 

Gjetja  Sipas nenit 3 të Rregullores komunale për taksa, kërkohet që pas regjistrimit të 

veprimtarisë afariste përcaktohet shuma vjetore e taksës me aktëvendim dhe i 

dorëzohet subjekteve afariste më së voni një muaj para fillimit të vitit kalendarik.  

Komuna e Shtërpcës nuk kishte arritur për vitin 2019 ti faturoj bizneset me taksë 

në biznes. Neve nuk na është ofruar vlera e pa faturuar. Kjo gjendje ishte për 

shkak të neglizhencës së zyrtarëve përgjegjës. 

Ndikimi  Mungesa e lëshimit të faturave (aktvendimeve) për taksën në biznes ndikon 

direkt në uljen e të hyrave dhe në mos realizimin e objektivave të planifikuara 

nga komuna. 

Rekomandimi A2 Kryetari të siguroj që zyrtaret përgjegjës janë duke i kryer detyrat dhe 

përgjegjësitë në lidhje ngarkesën e taksës së biznesit dhe dorëzimin e vendimeve 

te subjektet afariste. 
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2.1.2 Pagat dhe mëditjet 

Buxheti final për paga dhe mëditje ishte 2,178,905€, prej tyre ishin shpenzuar 2,142,704€. Numri i të 

punësuarve sipas ligjit të buxhetit ishte 519 ndërsa në fund të vitit numri i tyre ishte 393. Gjatë vitit 

2019 ishin punësuar tre punëtor të rinj. Kemi testuar 26 mostra për teste substanciale në vlerë mujore 

12,056€, si dhe 15 mostra për teste të pajtueshmërisë. 

 

Çështja C2 – Angazhimi përmes marrëveshjeve për shërbime të veçanta pa procedura të 

rekrutimit 

Gjetja  Sipas Nenit 12, paragrafi 4 i Ligjit nr. 03/L-149 për Shërbimin civil, kërkohet të 

aplikohen procedura e thjeshtësuar e punësimit për marrëveshje për shërbime 

të veçanta. 

Komuna vazhdon të angazhoj të punësuar përmes marrëveshjeve për shërbime 

të veçanta pa përdorur procedurë për rekrutim, ku kishte angazhuar avokatin 

komunal i cili trajtohet me ligjin e shërbyesve civil. Kjo kishte ndodhur për shkak 

se në departamentin e administratës nuk kishte pozita të lira. 

Ndikimi  Me anashkalimin e procedurave të punësimit zvogëlohet konkurrenca si dhe 

rritet rreziku i angazhimit të personave jo adekuat për pozita të caktuara.  

Rekomandimi C2 Kryetari duhet të sigurojë se në të gjitha rastet për marrëveshjet për shërbime të 

veçanta të aplikohen procedura të thjeshtësuara të rekrutimit.  

2.1.3 Mallrat dhe shërbimet  

Buxheti final për mallrat dhe shërbime ishte 465,564€, prej tyre në ishin shpenzuar 394,997€. Ato 

kanë të bëjnë kryesisht me shpenzimet për komunali, udhëtim, telekomunikim, blerje e mobileve 

dhe pajisjeve, derivate dhe lëndë djegëse, shërbime të regjistrimit dhe sigurimit, mirëmbajtje, etj. 

Kemi testuar 18 mostra për teste substanciale në vlerë 105,994€ dhe pesë mostra për teste të 

pajtueshmërisë. 

2.1.4 Subvencionet dhe transferet 

Buxheti final për subvencione dhe transfere ishte 49,631€, prej tyre ishin shpenzuar 31,300€. 

Shpenzimet kryesisht kanë të bëjnë me mbështetje me ndihma momentale dhe donacioni UNDP-së 

për projektin Zhvillimi i Integruar i Territorit. 

Kemi testuar pesë mostra për teste substanciale në vlerë 31,000€ si dhe pesë mostra për teste të 

pajtueshmërisë. 
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3 – Mungesa e dëshmive kthyese për arsyetimin e subvencionit 

Gjetja  Marrëveshja në mes të komunës dhe përfituesit të subvencionit në nenin 4 

obligimet e përfituesit përcakton se përfituesi duhet të sjell tek autoriteti 

kontraktues, raportin me shkrim si dhe raportin financiar për mjetet e 

shpenzuara.  

Në katër nga pesë mostrat e testuara në vlerë të përbashkët prej 1,000€, 

përfituesit e subvencioneve nuk kishin përgatitur raporte financiare dhe nuk 

kishin ofruar dëshmi, të cilat do të dëshmonin se subvencioni është shfrytëzuar 

për qëllimin e dhënë. Kjo ka ndodhur për shkak të neglizhencës së zyrtarëve 

përkatës në zbatimin e kërkesave të marrëveshjes në rast të mos raportimit.  

Ndikimi  Mos raportimi i përfituesve të subvencioneve lidhur me realizimin e qëllimeve 

të subvencionuara rrit rrezikun që mjetet të shfrytëzohen për qëllime tjera dhe 

të mos arrihen objektivat e përcaktuara dhe si rrjedhojë ndikon në dëmtimin e 

buxhetit. 

Rekomandimi A3 Kryetari duhet të sigurojë se përfituesit e subvencioneve raportojnë për mënyrën 

e shfrytëzimit të mjeteve sipas kritereve të përcaktuara në marrëveshje, në të 

kundërtën të zbatohen kërkesat e marrëveshjes në rast të mos raportimit. 

2.1.5 Investimet kapitale 

Buxheti final për investime kapitale ishte 1,273,544€, prej tyre ishin shpenzuar 964,095€. Ato kanë të 

bëjnë me shpenzime për rregullim të infrastrukturës, ndërtim i rrugëve, kanalizim, trotuareve, 

mirëmbajtje, pajisje dhe përmirësime të ndryshme të pasurive kapitale. Kemi testuar 12 mostra për 

teste substanciale në vlerë 884,003€, si dhe pesë mostra për teste të pajtueshmërisë. 

2.1.6 Çështjet e përbashkëta për mallrat dhe shërbimet, si dhe investimet 

kapitale 

Në vijim janë çështja e përbashkët që ka të bëjë me mallrat dhe shërbimet dhe investimet kapitale: 
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4 – Prezantim jo i drejt në pasqyrat financiare  

Gjetja  Sipas, nenit 14 të Rregullores së MF. Nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar 

nga Organizatat Buxhetore kërkohet që te pjesa e hyrjes së parasë së gatshme të 

prezantohen të hyrat që komuna ka planifikuar/arkëtuar gjatë vitit. 

Te shënimi 12, hyrja e parasë së gatshme huamarrja është prezantuar gabimisht 

si buxhet fillestar 24,000€, buxhet final 31,000€ dhe si realizim 12,000. I njëjti 

gabim është bartur edhe te neni 14.6 për vlerën e buxhetit fillestar. 

Ne i kemi këshilluar zyrtarët e komunës për largimin e vlerave nga shënimi 12, 

mirëpo kjo është refuzuar nga komuna. 

Ndikimi  Prezantimi i gabuar i financimit nga huamarrja ndikon që përdoruesit e pasqyrat 

financiarë të mos marrin informata të sakta për hyrat e komunës të cilat 

realizohen përmes aktiviteteve ditore. 

Rekomandimi A4 Kryetari duhet të sigurojë se financimi nga huamarrja prezantohet në pasqyrat 

financiare sipas kërkesave të rregullores për Raportim Vjetor Financiar nga 

Organizatat Buxhetore. 

2.2 Pasuritë kapitale dhe jokapitale 

Vlera e paraqitur në PFV e pasurive kapitale është 14,338,995€, pasurive jokapitale është 101,835€, 

si dhe e stoqeve 5,526€. Kemi testuar 26 mostra për teste substanciale në vlerë 905,933€, dhe nëntë 

mostra për teste të pajtueshmërisë.  
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Çështja B1 – Mangësi në menaxhimin e pasurisë 

Gjetja  Sipas nenit 4 Rregullores nr. 02/2013, Zyrtari Kryesor Administrativ është 

përgjegjës për aprovimin e rregullave dhe procedurave të brendshme për 

evidencën, ruajtjen dhe tjetërsimin e pasurisë jo financiare. Komuna ende nuk 

posedon procedura të brendshme për menaxhimin e pasurisë;  

Rregullorja për menaxhimin e pasurisë nr. 02/2013, te neni 19 dhe neni 21 

kërkon që të formohet komisioni për inventarizim dhe vlerësim të pasurisë. 

Edhe në këtë vit nuk ishte zbatuar kërkesa e rregullores për formim të 

komisioneve; 

Në PVF te neni 19.3.3 kërkohet të bëhet shpalosja e stoqeve në posedim të 

komunës. Vlera prej 5,526€ e prezantuar në PVF, paraqet vetëm vlerën e stoqeve 

në objektin e komunës. Ndërsa stoku që gjendej në objektet e shëndetësisë dhe 

arsimit nuk është prezantuar për shkak se nuk i është nënshtruar procesit të 

numërimit.  

Kjo ka ndodhur për shkak mungesës së njohurive, neglizhencës dhe refuzimit 

të zyrtarëve për angazhim në komisione. 

Ndikimi  Mos azhurnimi i regjistrit të pasurive dhe mos harmonizimi i gjendjes së 

inventarizimit me gjendjen e regjistrit të kontabilitetit mund të ndikojë që 

pasuria të keqpërdorët apo të humbet, dhe vlera e pronës së organizatës e 

paraqitur në PVF të mos jetë e saktë. 

Rekomandimi B1 Kryetari duhet të sigurojë që janë shtuar kontrollet në menaxhimin dhe 

raportimin e pasurisë, që menaxhimi dhe raportimi të zbatohet në 

përputhshmëri me kërkesat ligjore. 
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5 - Menaxhim jo i duhur i blerjes së pajisjeve mjekësore 

Gjetja  Sipas nenit 2.1 të Rregullores 02/2013, të gjitha organizatat buxhetore janë të 

obliguara që të marrin masat e nevojshme për dokumentimin, ruajtjen, 

evidentimin, tjetërsimin dhe raportimin e pasurisë jo financiare me qëllim të 

menaxhimit më efektiv, efikas dhe ekonomik, me qëllim të mbrojtjes së pasurisë 

jo financiare nga dëmtimi dhe keqpërdorimi. 

Gjatë testimit të 3 nga 12 pagesat për vitin 2019 kemi pare që komuna kishte 

blerë pajisje mjekësore speciale në vlerë 299,228€, mirëpo gjatë ekzaminimit fizik 

kemi vërejtur se pajisjet ishin vendosur në depo duke mos i futur në përdorim. 

Në regjistrin e pasurive të shëndetësisë sekondare janë të evidentuara pajisje 

mjekësore në vlerë totale 461,873€, të cilat pajisje janë të pa përdorura por 

vazhdojnë të zhvlerësohen. Zhvlerësimi i akumuluar i tyre deri në vitin 2019 

arrin vlerën 57,040€. Nga ky konstatim shihet se pajisjet e kanë humbur vlerën e 

tyre ende pa u përdorur. 

Kjo kishte ndodhur për shkak se nuk ishte bërë vlerësimi jo adekuat i nevojave 

për arsye se ndërtesa (Spitali) në të cilin duhet të vendosen pajisjet ende nuk 

është përfunduar. 

Ndikimi  Mos përdorimi i mallit të blerë dhe pranuar paraqet rrezik nga keq përdorimet 

dhe përvetësimet. Në të njëjtën kohë deponimi i pajisjeve për kohët të gjatë dhe 

mos përdorimi i tyre mund të ndikoj edhe skadimin e afatit të përdorimit dhe që 

mbart në vete kosto shtesë për komunën nga zhvlerësimi i tyre. 

Rekomandimi A5 Kryetari duhet të sigurojë që zbatohet mirë planifikimi i nevojave për prokurim 

para se të kërkohet dërgesa e çfarëdo malli apo pajisjeve të kërkuara me qëllim 

të menaxhimit adekuat të buxhetit. 

2.3 Të arkëtueshmet 

Komuna në PFV e vitit 2019 ka shpalosur llogari të arkëtueshme në vlerë prej 2,332,083€. Kjo vlerë 

përbehet nga tatimin në pronë 2,116,653€ dhe taksa në biznes 215,430€. 
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Çështja B2 - Menaxhim jo i duhur i llogarive të arkëtueshme 

Gjetja  Sipas ligjit nr. 06/L-005 për tatimin në pronën e paluajtshme me nenin 30 pika 1 

është përcaktuar se nëse pas njëqind e tetëdhjetë (180) ditëve kalendarike nga 

dita e fundit për pagesë, në përputhje me paragrafin 1. të nenit 27 të këtij Ligji, 

pagesa ende nuk është bërë, komuna merr vendim mbi ekzekutimin e 

detyrimeve tatimore të papaguara që kanë kaluar shumën e treqind (300) 

Eurove. Vendimi merret brenda dhjetë (10) ditëve pune. 

Sipas raportit Ministrisë së Financave borxhet ndaj komunës për tatim në pronë 

janë në vlerë 2,116,653€, pavarësisht kësaj, komuna ka arritur që deri në fund të 

vitit 2019 të arkëtojë vlerën prej 182,612€ apo rreth 9% nga vlera totale e borxhit. 

Përndryshe, borxhet për tatimin në pronë nga viti në vit janë në rritje të 

vazhdueshme. 

Gjetja  Sipas rregullores mbi taksat, tarifat dhe ndëshkimet komunale, neni 3, taksa për 

ushtrimin e veprimtarisë afariste, pika 3 i obligon subjektet afariste që të 

paguajnë të gjitha obligimet financiare nga vitet paraprake. 

Komuna nuk kishte arritur të arkëtoj borxhet e viteve paraprake për taksa në 

biznes. Borxhet ndaj komunës për këtë taksë janë 215,430€, të cilat janë rritur për 

9% në raport me vitin e kaluar. Kjo kishte ndodhur për shkak se nga zyrtarët 

përgjegjës nuk janë ndërmarrë hapat e përcaktuar në planin e veprimit për 

zbatimin e rekomandimeve. 

Ndikimi  Mos aplikimi i mekanizmave të përcaktuara me rregullore ndikon në rritje të 

vazhdueshme të këtyre llogarive, që rezulton me fonde të vogla për arritjen e 

synimeve, dhe inkurajon debitorët e tjerë që të mos paguajnë detyrimet e tyre.  

Rekomandimi B2 Kryetari duhet të siguroj zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve për arkëtimin e 

borxheve nga tatimi në pronë dhe taksa në biznes, dhe të forcojë kontrollin e 

brendshëm për mënjanimin e rritjes së vazhdueshme të tyre.  

2.4 Detyrimet 

2.4.1 Detyrimet e papaguara 

Pasqyra e detyrimeve të papaguara ndaj furnitorëve në fund të vitit 2019, ishte 2,499€. Këto detyrime 

janë bartur për t’u paguar në vitin 2020. 

2.4.2 Detyrimet Kontigjente 

Pasqyra e detyrimeve kontingjente ishte vlerësuar 8,384€, për të cilat komuna ishte në procese 

gjyqësore.  
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2.4.3 Detyrimet Kontraktuale 

Pasqyra e detyrimeve kontraktuale ndaj furnitorëve në fund të vitit 2019, ishte 777,502€6. Këto 

detyrime janë për kontratat/marrëveshjet e nënshkruara për të cilat obligimet paguhen në vitet në 

vijim.  

2.5 Funksioni i auditimit të brendshëm  

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) operon me një auditor i cili është Drejtor i njësisë. Në 

kuadër të komunës funksionon edhe Komiteti i auditimit (KA), i cili përbëhet nga Kryetari dhe dy 

anëtarë. Gjatë vitit 2019 KA mbajti katër takime të rregullta dhe dy të jashtëzakonshme ku shqyrtoi 

raportet e auditimit të brendshëm dhe raportin e ZKA për vitin 2019.  

NJAB ka përpiluar planin strategjik edhe planin vjetor të punës për vitin 2019. NJAB ka realizuar të 

gjashtë auditimet e planifikuara në të cilat ka ofruar 21 rekomandime. Raportet e auditimit të 

brendshëm janë përgatitur rregullisht nga ana e NJAB dhe i janë dërguar menaxhmentit sipas planit 

vjetor. NJAB ka raportuar në mënyrë të vazhdueshme me anë të raporteve gjashtëmujore për 

aktivitetet e auditimit të brendshëm. 

3 Progresi në zbatimin e rekomandimeve 

Raporti ynë i auditimit për PFV-të të vitit 2018 të Komunës së Shtërpcës ka rezultuar në 16 
rekomandime kryesore. Komuna kishte përgatitur Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se si do t’i 
zbatoj rekomandimet e dhëna. Komuna ka dorëzuar në shtator raportin e progresit mbi zbatimin e 
rekomandimeve sipas kërkesave të rregullores së punës për zbatimin e auditimit dhe planeve të 
veprimit. 
 
Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2019, nëntë rekomandime janë zbatuar, dy ishin në proces 
dhe dy nuk janë zbatuar.. Po ashtu tri rekomandime ishin mbyllur.  

Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në 

Tabelën 4 (ose Tabelën e rekomandimeve)  

 

 

 

 
6 Kjo shumë është prezentuar nga entiteti i audituar 
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Tabela 4 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2019 

Nr Fusha e 
Auditimit 

Rekomandimet e vitit 2018 Veprimet e 
ndërmarra  

Statusi 

1 Pasqyrat 
Financiare 
Vjetore 

Kryetari duhet të siguroj se është bërë një analizë 
për t’i përcaktuar shkaqet për mos adresimin e 
rreziqeve të rëndësishme lidhur me plotësinë e 
pasurisë dhe klasifikimi i drejt i shpenzimeve. 
Veprime specifike duhet të ndërmerren për t’i 
adresuar shkaqet në mënyrë sistematike për të 
siguruar vlerësimin e saktë të pasurive kapitale. 
Gjithashtu, Kryetari duhet të siguroj se janë 
vendosur procese efektive për të konfirmuar që 
plani i hartimit të PFV-ve për vitin 2019 i adreson 
të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me 
pajtueshmërinë. Kjo, gjithashtu duhet të përfshijë 
rishikimin e PFV-ve nga menaxhmenti, me fokus 
të veçantë në fushat me rrezik të lartë dhe/ose 
fushat ku janë identifikuar gabime në vitet e 
mëparshme. Deklarata e bërë nga Zyrtari Kryesor 
Administrativ dhe ai Financiar, nuk duhet të 
nënshkruhet përveç nëse ndaj PFV-të janë aplikuar 
të gjitha kontrollet e nevojshme.  

Gjatë 
auditimit 
ne nuk 
kemi pare 
që kishte 
keq 
klasifikime 
të 
shpenzime
ve si dhe 
pagesat që 
duhej të 
regjistrohen 
në regjistrin 
e pasurisë 
ishin 
regjistruar. 

Rekomandi
m i zbatuar.  

2 Të hyrat  

 

Kryetari duhet të urdhëroj zyrtarit për tatim në 
pronë analiza të rregullta të listës së 
tatimpaguesve, si dhe për dërgimin e vërejtjeve të 
fundit të gjithë pronareve të objekteve private 
borxhet e të cilëve janë posaçërisht të larta, të 
siguroj se përdor rregullat e ligjshmërisë në pajtim 
me ligjet dhe rregulloret. Posaçërisht duhet të 
vendosen mekanizmat për identifikimin të 
tatimpaguesve që posedojnë më shumë se një 
hapësirë banimi si dhe të aplikohet kategorizimi i 
saktë i objekteve për përllogaritjen e kryegjësë së 
tatimit.  

Ende nuk 
janë bërë 
përmirësim
et e 
gabimeve 
në dy 
kartelat e 
tatimit në 
pronë. 

Rekomandi
m në proces 
të zbatimit. 

3 Pagat dhe 
mëditjet  

 

 

Kryetari duhet të siguroj se të punësuarit me 
kontrate për shërbime të veçanta të angazhohen 
vetëm kur ekzistojnë kërkesa të veçanta dhe që për 
ato shërbime të aplikohen procedura të 
thjeshtësuara të punësimit të cilat nuk do të zgjasin 
më shumë se gjashte muaj. Për të gjitha pozitat e 
punës duhet të sigurohet se buxhetohen nga 
kategoria e pagave dhe mëditjeve dhe të realizohet 
pagesa përmes sistemit të pagave.  

Ekziston 
edhe një 
rast i cili 
është 
angazhuar 
pa 
procedura. 

Rekomandi
m në proces 
të zbatimit. 

4  Kryetari i komunës duhet të përcaktojë 
përgjegjësitë e atyre që me veprimet e tyre kanë 
sjellë komunën në këtë gjendje të pavolitshme, dhe 
të ndërmerr masat e parapara në pajtimi me ligjin 
dhe të forcojë kontrollet e brendshme që në rastet 
e tjera të shkarkimit të të punësuarve të zbatohet 

Nuk ka 
pasur raste 
të tilla për 
testim në 
vitin 2019. 

Rekomandi
m i zbatuar. 
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Ligji i Punës dhe Udhëzimet Administrative në 
fuqi.  

5  Kryetari duhet të përcaktojë përgjegjësit 
individuale për shkeljen e ligjit me rastin e zbatimit 
të procedurës së konkurrimit si dhe të forcojë 
kontrollet e brendshme që në të ardhmen me rastin 
e pranimin të zyrtarëve të ri të respektohet Ligji i 
punës dhe rregulloret në fuqi.  

Nuk ka 
pasur raste 
të tilla për 
testim në 
vitin 2019. 

Rekomandi
m i pa 
zbatuar i 
mbyllur. 

6 Mallrat 
shërbimet 
dhe 
shërbimet 
komunale  

Kryetari duhet të ndërmarr masa dhe veprime me 
anë të cilave do të sigurojë pagesat vetëm për 
kërkesat që janë të specifikuara qartë.  

Nga 
testimet 
tona nuk 
kemi 
vërejtur 
raste të 
tilla. 

Rekomandi
m i zbatuar. 

7  Kryetari duhet të forcojë kontrollet gjatë zhvillimit 
të projekteve, duke siguruar që para inicimit të 
prokurimit, secili projekt të ketë mjete të 
mjaftueshme për realizimin e tij.  

Nga 
testimet 
tona nuk 
kemi 
vërejtur 
raste të 
tilla. 

Rekomandi
m i zbatuar. 

8  Kryetari duhet të vendosë kontrolle për pranimin 
e mallit/shërbimeve të porositura që të sigurojë se 
ekzistojnë dëshmi të qarta se mallrat e kërkuara u 
janë dorëzuar përdoruesve të fundit.  

Nga 
testimet 
tona nuk 
kemi 
vërejtur 
raste të 
tilla. 

Rekomandi
m i zbatuar. 

9  Kryetari duhet të sigurojë që zbatohet mirë 
planifikimi i nevojave për prokurim para se të 
kërkohet dërgesa e çfarëdo malli apo pajisjeve të 
kërkuara.  

Rekomandi
mi për vitin 
2019 është 
dhënë tek 
pasuria, 
pasi që 
ndërlidhet 
me 
zhvlerësimi
n e 
pasurisë. 

Rekomandi
m i 
pazbatuar i 
mbyllur. 

10 Investimet 
kapitale  

 

Kryetari duhet të sigurojë që në periudhën e 
ardhshme të vendosen kontrolle tek përcaktimi i 
saktë i nevojave, që të mos vjen deri te përsëritja e 
procedurave tenderuese. 

Nga 
testimet 
tona nuk 
kemi 
vërejtur 
raste të 
tilla. 

Rekomandi
m i zbatuar. 
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11  Kryetari duhet të sigurohet që të gjitha pagesat 
duhet të mbështeten me dëshmi. Duhet të sigurojë 
se do të forcohen kontrollet për realizimin e këtyre 
marrëveshjeve, posaçërisht përmes kërkimit të 
raporteve periodike nga ana e partnerëve lidhur 
me progresin arritur kundrejt fondeve të 
shpenzuara. Komuna duhet të përgatisë raportin 
përfundimtar për realizimin e projekteve të 
deritanishme të financuara.  

Nga 
testimet 
tona nuk 
kemi 
vërejtur 
raste të 
tilla. 

Rekomandi
m i zbatuar. 

12  Kryetari duhet të sigurojë që procedurat 
tenderuese kryhen në pajtueshmëri me 
procedurën e LPP dhe në afatet e parapara, që 
kontratat të nënshkruhen pas nënshkrimit të 
raportit për disponueshmërinë e fondeve si dhe të 
sigurojë dokumentacionin e nevojshëm për 
projektet në përputhje me kërkesat e ligjit të 
ndërtimit si dhe kërkesat e përcaktuara në 
marrëveshjen e mirëkuptimit.  

Nga 
testimet 
tona nuk 
kemi 
vërejtur 
raste të 
tilla. 

Rekomandi
m i zbatuar. 

13 Pasuritë 
kapitale dhe 
jo kapitale  

 

Kryetari duhet të sigurojë që janë shtuar kontrollet 
në menaxhimin dhe raportimin e pasurisë, që 
menaxhimi dhe raportimi të zbatohet në 
përputhshmëri me kërkesat ligjore. Në vazhdim 
duhet siguruar që marrëveshjet për 
bashkëfinancim me Ministritë e qartësojnë 
pronësinë ndaj objekteve pas ndërtimit të tyre. 
Është pa ashtu e domosdoshme të rritet 
bashkëpunimi në mes të zyrtarëve të pasurisë me 
zyrtarët e thesarit në mënyrë që të mundësohet 
regjistrimi i investimeve të reja në objektet 
ekzistuese si pjesë shtesë në vlerën bazë të objektit.  

Nuk janë 
ndërmarrë 
veprime 
për 
zbatimin e 
rekomandi
mit. 

Rekomandi
m i 
pazbatuar. 

14 Të 
arkëtueshmet  

 

Kryetari duhet të analizojë shkaqet për rritje të 
vazhdueshme të arkëtueshmeve si nga tatimi në 
pronë po ashtu edhe nga taksa për biznes, dhe të 
forcojë kontrollin e brendshëm për mënjanimin e 
rritjes së vazhdueshme të tyre. Dhe që përmes 
zbatimit të e UA Nr. 07/2011 për urdhëresat e 
ndalesës së shërbimeve komunale, si dhe të neneve 
18 dhe 19. të Ligjit Nr. 03/L-204 Për tatimin në 
pronë, i cilët kanë të bëjnë me pagesë të 
detyrueshme dhe humbje të pronës, tu imponojnë 
pagesën e detyrimeve të gjithë tatimpaguesve.  

Vazhdon 
trendi 
rritjes së 
llogarive të 
arkëtueshm
e. 

Rekomandi
m i 
pazbatuar. 

15 NjAB  

 

Kryetari duhet të ndërmerr veprime konkrete për 
realizimin e planit të veprimit në lidhje me 
realizimin e zbatimin e rekomandimeve të dhëna 
nga NJAB dhe të kërkojë nga zyrtarët përgjegjës të 
cilëve u janë adresuar rekomandimet që në mënyrë 
formale të raportojnë lidhur me zbatimin e 
rekomandimeve të dhëna.  

Nga 
testimet 
tona nuk 
kemi 
vërejtur 
raste të 
tilla. 

Rekomandi
m i zbatuar. 

16 Raportimi 
menaxherial, 

Kryetari duhet të sigurojë vlerësimin e rrezikut 
duke identifikuar objektivat kryesore, fushat 

Zyra 
Kombëtare 

Rekomandi
m i pa 
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llogaridhënia 
dhe 
menaxhimi i 
rrezikut  

 

potencialisht problematike dhe masat për zbutjen 
e rreziqeve në një nivel të pranueshëm. 
Përgjegjësia e drejtpërdrejtë e menaxhimit të 
rrezikut të deleguar është e nevojshme nga një 
drejtor përkatës i cili në koordinim me menaxherët 
e njësisë do të menaxhojë këtë proces dhe do të 
raportojë mbi menaxhimin e rrezikut mbi bazat 
mujore.  

e Auditimit 
në raportin 
e auditimit 
për vitin 
2019 nuk ka 
trajtuar ketë 
kapitull. 

zbatuar i 
mbyllur. 

Nr Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet e vitit 2019 

1 Të hyrat  

 

Kryetari duhet të siguroj se pajisjet futen në funksion dhe mbahen trajnimet për 
përdorim të programit si dhe inspektimi i objekteve për tatimit në pronë të bëhet 
sipas ligjit, në mënyrë që të integrohen të gjitha ndryshimet eventuale në bazën e 
të dhënave për pronat ekzistuese të komunës 

2 Të hyrat 

 

Kryetari duhet të sigurojë që zyrtarët përgjegjës bëjnë rregullimet e gabimeve në 
bazën e të dhënave për tatim në pronë të në pajtim me ligjet dhe rregulloret.  

3 Të hyrat  

 

Kryetari të siguroj që zyrtaret përgjegjës janë duke i kryer detyrat dhe 
përgjegjësitë në lidhje ngarkesën e taksës së biznesit dhe dorëzimin e vendimeve 
te subjektet afariste. 

4 Pagat dhe 
mëditjet 

Kryetari duhet të siguroj se në të gjitha rastet për marrëveshjet për shërbime të 
veçanta të aplikohen procedura të thjeshtësuara të rekrutimit. 

5 Subvencionet 
dhe transferet 

Kryetari duhet të sigurojë se përfituesit e subvencioneve raportojnë për mënyrën 
e shfrytëzimit të mjeteve sipas kritereve të përcaktuara në marrëveshje, në të 
kundërtën të zbatohen kërkesat e marrëveshjes në rast të mos raportimit. 

6 Çështjet e 
përbashkëta 
për mallrat 
dhe 
shërbimet, si 
dhe 
investimet 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë se financimi nga huamarrja prezantohet në pasqyrat 
financiare sipas kërkesave të rregullores për Raportim Vjetor Financiar nga 
Organizatat Buxhetore. 

7 Pasuritë 
kapitale dhe 
jo kapitale  

Kryetari duhet të sigurojë që janë shtuar kontrollet në menaxhimin dhe 
raportimin e pasurisë, që menaxhimi dhe raportimi të zbatohet në përputhshmëri 
me kërkesat ligjore. 

8 Pasuritë 
kapitale dhe 
jo kapitale  

Kryetari duhet të sigurojë që zbatohet mirë planifikimi i nevojave për prokurim 
para se të kërkohet dërgesa e çfarëdo malli apo pajisjeve të kërkuara me qëllim të 
menaxhimit adekuat të buxhetit. 

9 Të 
arkëtueshmet 

Kryetari duhet të siguroj zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve për arkëtimin e 
borxheve nga tatimi në pronë dhe taksa në biznes, dhe të forcojë kontrollin e 
brendshëm për mënjanimin e rritjes së vazhdueshme të tyre. 
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Shtojca I: Shpjegim i llojeve të ndryshme të opinioneve të 

aplikuara nga ZKA-ja 

(e shkëputur nga ISSAI 200)  

Forma e opinionit 

147. Auditori duhet të japë një opinion të pamodifikuar nëse arrin në përfundimin se Pasqyrat 

Financiare janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në pajtim me kornizën e zbatueshme 

financiare. 

Nëse auditori, bazuar mbi dëshmitë e marra të auditimit arrin në përfundimin se Pasqyrat 

Financiare si tërësi përmbajnë keqdeklarime materiale ose nuk arrin të marrë dëshmi të 

mjaftueshme auditimi për të nxjerrë përfundimin se pasqyrat financiare si tërësi nuk përmbajnë 

keqdeklarime materiale, atëherë ai duhet të modifikojë opinionin në raportin e auditorit sipas pjesës 

që flet për ‘Përcaktimin e llojit të modifikimit që i bëhet opinionit të auditorit’.  

148. Nëse pasqyrat financiare të përgatitura sipas kërkesave të një kornize për prezantim të drejtë 

nuk arrijnë të japin një paraqitje të drejtë, auditori duhet të diskutojë çështjen me menaxhmentin 

dhe, varësisht nga kërkesat e kornizës së zbatueshme për raportim financiar dhe nga mënyra se si 

zgjidhet çështja, të përcaktojë nëse është e nevojshme të modifikojë opinionin e auditimit. 

Modifikimet që i bëhen opinionit në raportin e auditorit 

151. Auditori duhet të modifikojë opinion në raportin e auditorit në rast se, duke u bazuar në 

dëshmitë e marra të auditimit arrin në përfundimin se Pasqyrat Financiare si tërësi përmbajnë 

gabime materiale, ose në qoftë se auditori nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi të mjaftueshme 

dhe të përshtatshme për të nxjerrë përfundimin se Pasqyrat Financiare si tërësi nuk përmbajnë 

keqdeklarime materiale. Auditorët mund të japin tri lloje opinionesh të modifikuara: opinion të 

kualifikuar, opinion të kundërt dhe mohim të opinionit.  
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Përcaktimi i llojit të modifikimit që i bëhet opinionit të auditorit 

152. Vendimi se cili lloj i opinionit të modifikuar është i përshtatshëm varet nga: 

• natyra e çështjes që i jep shkas modifikimit – d.m.th nëse Pasqyrat Financiare përmbajnë 

keqdeklarime materiale ose, në rast se ishte e pamundur për të marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, mund të përmbajnë keqdeklarime materiale; dhe 

• gjykimi i auditorit rreth përhapjes së efekteve ose efekteve të mundshme që çështja ka në 

Pasqyrat Financiare. 

153. Auditori duhet të japë një opinion të kualifikuar nëse: (1) pasi ka marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, auditori arrin në përfundimin se keqdeklarimet, ose 

individualisht ose së bashku, janë materiale, por nuk janë përhapur në Pasqyrat Financiare, ose (2) 

nëse auditori nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi të mjaftueshme dhe të përshtatshme në të 

cilat të bazojë një opinion, por arrin në përfundimin se efektet e çdo gabimi të pazbuluar mbi 

Pasqyrat Financiare kanë mundur të jenë materiale, por jo të përhapura. 

154. Auditori duhet të japë një opinion të kundërt nëse, pasi ka marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, auditori arrin në përfundimin se keqdeklarimet, ose 

individualisht ose së bashku, janë edhe materiale edhe të përhapura në Pasqyrat Financiare. 

155. Auditori duhet japë mohim të opinionit nëse, pasi nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi 

të mjaftueshme dhe të përshtatshme në të cilat të bazojë një opinion, auditori arrin në përfundimin 

se efektet e çdo gabimi të pazbuluar mbi Pasqyrat Financiare kanë mundur të jenë, edhe materiale, 

edhe të përhapura. Nëse, pas pranimit të angazhimit, auditori bëhet i vetëdijshëm se menaxhmenti 

ka imponuar një kufizim të fushëveprimit të auditimit, për të cilin auditori konsideron se mund të 

rezultojë në nevojën për të shprehur një opinion të kualifikuar ose mohim opinioni mbi Pasqyrat 

Financiare, auditori duhet të kërkojë nga menaxhmenti ta heqë atë kufizimin. 

156. Nëse auditori jep një opinion të modifikuar, ai duhet të modifikojë edhe titullin për të 

korresponduar me llojin e opinionit i shprehur. ISSAI 1705 jep udhëzime shtesë rreth gjuhës 

specifike që duhet përdorur kur jepet një opinion dhe për të përshkruar përgjegjësinë e auditorit. 

Ajo gjithashtu përfshin shembuj ilustrues të raporteve. 

Paragrafët e Theksimit të Çështjes dhe paragrafët e Çështjeve të Tjera në raportin e auditorit 

157. Nëse auditori e konsideron të nevojshme për të tërhequr vëmendjen e përdoruesve në një 

çështje të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare, e cila është sa e rëndësishme aq edhe 

thelbësore që ata të kuptojnë Pasqyrat Financiare, por ka prova të mjaftueshme e të përshtatshme se 

çështja nuk përmban keqdeklarime materiale në pasqyrat financiare, auditori duhet të përfshijë një 

paragrafi të Theksimit të Çështjes në raportin e tij. Paragrafët për Theksimin e Çështjes duhen t'i 

referohen vetëm informacionit të paraqitur ose shpalosur në Pasqyrat Financiare. 
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158. Një paragraf i theksimit të çështjes duhet: 

• të përfshihet menjëherë pas opinionit; 

• të ketë titullin ‘theksim i çështjes’ ose ndonjë titull tjetër të përshtatshëm; 

• të përmbajë një referencë të qartë ndaj çështjes që theksohet dhe të tregojë se në ç’pjesë të 

Pasqyrave Financiare mund të gjenden shpalosjet relevante që e përshkruajnë plotësisht 

çështjen; dhe 

• të tregojë se opinioni i auditimit nuk është modifikuar për sa i përket çështjes të theksuar.  

159. Nëse auditori e konsideron të nevojshme për ta komunikuar një çështje, përveç atyre që janë 

paraqitur ose shpalosur në Pasqyrat Financiare, e cila, në gjykimin e auditorit, është e rëndësishme 

për përdoruesit në mënyrë që ta kuptojnë auditimin, përgjegjësitë e auditorit apo raportin e 

auditimit, dhe me kusht që kjo nuk është e ndaluar me ligj ose rregullore, duhet të përpilohet një 

paragraf me titullin "Çështje Të Tjetra", apo ndonjë titull tjetër të përshtatshëm. Ky paragraf duhet 

të paraqitet menjëherë pas opinionit dhe pas çdo paragrafi të Theksimit të Çështjes. 
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Shtojca II: Letër e Konfirmimit 

 


