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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 

Parteshit, 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 Parteshit 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. 

Edhe pse kontrollet e brendshme kanë operuar në mënyrë efektive në disa fusha, menaxhimi 

financiar dhe kontrolli është përcjellë me dobësi evidente në disa sisteme të rëndësishme 

financiare. Sfidë për institucionin edhe më tutje mbeten menaxhimi i të hyrave, menaxhimi i 

pasurive, menaxhimi i llogarive të arkëtueshme dhe detyrimet.  

Përgjigja ndaj rekomandimeve të vitit paraprak tregon që prej 10 rekomandimeve të dhëna, tri 

rekomandime ishin zbatuar, dy ishin në proces, dy rekomandime nuk ishin zbatuar ende. Ndërsa 

tri rekomandime janë konsideruar të mbyllura. 

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 
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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 Parteshit 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 Parteshit. 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. 
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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  

Edhe pse kontrollet e brendshme kanë operuar në mënyrë efektive në disa fusha, menaxhimi 

financiar dhe kontrolli është përcjellë me dobësi evidente në disa sisteme të rëndësishme 

financiare. Megjithatë, ekzistojnë disa dobësi të cilat duhet të adresohen. Sfidë për institucionin 

edhe më tutje mbeten menaxhimi i të hyrave, menaxhimi i pasurive, menaxhimi i të 

arkëtueshmeve dhe detyrimet. Kjo reflekton mungesë të mbikëqyrjes së duhur nga menaxhmenti 

në këto fusha. 

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:  1,243,873 1,293,738 1,186,214 92 1,292,192 985,727 

Granti Qeverisë-Buxheti 1,181,301 1,181,301 1,158,374 98 1,263,825 929,927 

Të bartura nga viti 
paraprak3–  

-  51,854 17,824 34 - 40,956 

Të hyrat vetjake4 58,283 58,283 10,016 17 28,367 14,844 

Donacionet e brendshme  -  2,300 - - - - 

Huamarrja  4,289 - - - - - 

Buxheti final në raport me buxhetin fillestar ishte rritur për 49,865€. Kjo rritje është rezultat i të 

hyrave të bartura nga viti paraprak për 53,854€ si dhe rritja nga donacionet e brendshme 2,300€ si 

dhe zvogëlimi financimit nga huamarrjes 4,289€. 

                                                      
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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Në vitin 2019, Komuna ka shpenzuar 92% të buxhetit final ose 1,186,214€, me zvogëlim prej 2% 

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: 

1,243,873 1,293,738 1,186,214 92 1,292,192 985,727 

Pagat dhe Mëditjet 875,000 875,000 867,141 99 849,783 784,250 

Mallrat dhe Shërbimet  200,000 195,711 184,888 97 211,718 116,178 

Shërbimet komunale 40,000 42,488 35,955 85 36,091 33,629 

Subvencionet dhe 
Transferet 

5,000 16,647 8,380 50 8,825 1,112 

Investimet Kapitale  123,873 163,892 89,850 55 185,775 50,558 

Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore: 

 Buxheti për mallra dhe shërbime është zvogëluar në vlerë 4,289€ për mjetet e financimit 

nga huamarrja të cilat ishin transferuar në Ministrinë e Shëndetësisë; 

 Buxheti për shërbime komunale është rritur për 2,488€ si rezultat i të hyrave të bartura; 

 Buxheti për subvencione dhe transfere është rritur për 11,647€ nga të hyrat e bartura nga 

viti paraprak; dhe 

 Buxheti final për investime kapitale në raporte me buxhetin fillestar është rritur për 

40,019€, si rezultat i të hyrave të bartura 37,719€ nga viti paraprak si donacionet e 

brendshme 2,300€.  
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1 - Keq klasifikim i shpenzimeve 

Gjetja  Sipas nenit 18, pika 3 e rregullores 01/2013/MF për Shpenzimin e Parasë 

Publike, shpenzimet duhet të kenë kodet adekuate, të përcaktuara me 

Udhëzimin Administrativ për planin kontabël. Në planin kontabël të Thesarit 

janë përcaktuar kodet dhe kategoritë përkatëse të shpenzimeve që OB duhet të 

aplikojnë.  

Bazuar në vendimin gjyqësor Thesari ka kryer një pagesë në vlerë 5,158€ nga 

kategoria e investimeve kapitale për shpenzime të derivateve që për nga natyra 

i takojnë kategorisë mallra dhe shërbime. 

Ndikimi  Klasifikimi jo i rregullt i shpenzimeve, ka shkaktuar paraqitje jo e drejt të 

shpenzimeve në Pasqyrat Financiare si dhe ka ndikuar që mjetet të mos 

shpenzohen sipas planit buxhetor. 

Rekomandimi A1 Kryetari duhet të sigurojë që janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që 

të shpenzimet të planifikohen në ndarjet adekuate të buxhetit apo të bëhet 

ridestinim të mjeteve dhe që pagesa dhe regjistrimi i shpenzimeve bëhet sipas 

kodeve ekonomike adekuate. 

2.1.1 Të hyrat 

Të hyrat e realizuara nga komuna në vitit 2019 ishin në vlerë 57,892€. Ato kanë të bëjnë me hyrat 

nga tatimi në pronë, taksa administrative, etj. Gjithashtu komuna kishte edhe të hyra indirekte nga 

dënimet në trafik në vlerë 1,920€. 

Tabela 3. Të hyrat(në €) 

Përshkrimi  
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2019 
Pranimet  

% e 
pranimeve 

2019 

2018 
Pranimet 

2017 
Pranimet 

Të hyrave: 58,283 58,283 57,892 99 40,878 45,681 

Tatimore 16,000 16,000 21,243 133 6,987 11,510 

Jo tatimore 42,283 42,283 36,649 87 33,891 34,171 

 
Nga të hyrat vetjake të planifikuara, komuna kishte arritur të arkëtoj 99%, dhe vërehet një trend 
pozitiv në arkëtimin e të hyrave tatimore nga viti 2018. Kemi testuar 9 mostra për teste 
substanciale dhe 13 për teste të pajtueshmërisë. 
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Çështja B1 – Mos verifikimi i pronave të regjistruara 

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. 

Komuna kishte 2,451 prona të regjistruara, mirëpo asnjëra prej tyre nuk ishte 

ri-anketuar gjatë vitit 2019. Kjo kishte ndodhur për shkak që zyrtarët komunal 

kishin pasur probleme në funksionimin e pajisjeve (tableti), mungesa 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 B1 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 - Ngarkimi i taksës në biznes në emër të personave fizik 

Gjetja  Sipas ligjit nr 06/L-016 për shoqëritë tregtare, neni 4 kërkon që veprimtaria 

ekonomike në Kosovë mund të ushtrohet vetëm nga Shoqëritë Tregtare të 

regjistruara në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve. Ndërsa në bazë të 

vendimit të Kuvendit Komunal dhe rregullores për mbledhjen e taksës në 

biznes është aplikuar ngarkesa. 

Në 70 raste, në vlerë prej 3,507€ me taksë për biznes ishin ngarkuar personat 

fizik që ushtrojnë veprimtarinë e tyre, e jo në emër të bizneseve siç parashihen 

tarifat në vendimin e Kuvendit Komunal. Sipas zyrtarëve komunal kjo kishte 

ndodhur për shkak se këto biznese nuk janë regjistruar si biznese në Agjencinë 

për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë.  

Ndikimi  Ngarkesat në emër të personave fizik nuk janë ligjore dhe mund të ndikojnë që 

ngarkesat me taksë në biznes të mos të aplikohen tarifat sipas vendimit të 

Kuvendit Komunal.  

Rekomandimi A2 Kryetari të sigurojë se aplikohen ngarkesat për bizneset e regjistruara në 

Komunë. Për personat fizik që ushtrojnë veprimtari ekonomike dhe nuk janë të 

regjistruar si biznes të bashkëpunoj me institucionet relevante që të 

mundësohet regjistrimi i tyre si biznes dhe pastaj të ngarkohen me taksë. 
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2.1.2 Pagat dhe mëditjet 

Buxheti final për paga dhe mëditje ishte 875,000€, prej tyre ishin shpenzuar 867,141€. Numri i të 

punësuarve sipas ligjit të buxhetit ishte 145 ndërsa në fund të vitit numri i tyre ishte 143. Gjatë vitit 

2019 ishte punësuar një punëtor i ri. Kemi testuar 45 mostra për teste substanciale në vlerë mujore 

18,012€, si dhe 18 mostra për teste të pajtueshmërisë.  

 

Çështja C1 – Pagesat e kontributeve pas afatit në mungesë të mjeteve  

Gjetja  Sipas nenit 38, pika 5 të Ligjit 05/L - 028 për Tatimin në të Ardhura Personale 

deklarimi i tatimeve duhet të bëhet çdo muaj deri me datën 15 të muajit vijues. 

Mbajtja në burim e tatimit në paga dhe mbajtja në burim e kontributeve nuk 

është paguar brenda afatit kohor. Kjo kishte ndodhur për shkak të mungesës së 

mjeteve financiare.  

Ndikimi  Mos mbajtja e tatimit dhe i kontributeve pensionale ndikon në mbledhjen e të 

hyrave të përgjithshme buxhetore si dhe paraqet rrezik për pagesën eventuale 

të gjobave. 

Rekomandimi C1 Kryetari duhet të siguroj se deklarimi dhe pagesa e kontributeve dhe tatimit në 

pagë të bëhet sipas kërkesave ligjore duke respektuar procedurat për ndaljen e 

tatimit në burim si dhe kontributeve.  

2.1.3 Mallrat dhe shërbimet  

Buxheti final për mallrat dhe shërbime e komunali ishte 238,199€, prej tyre në ishin shpenzuar 

220,843€. 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 27 mostra për teste substanciale në vlerë 45,079€ dhe pesë mostra 

për teste të pajtueshmërisë.  
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2.1.4 Subvencionet dhe transferet 

Buxheti final për subvencione dhe transfere ishte 16,647€, prej tyre ishin shpenzuar 8,380€. 

Shpenzimet kanë të bëjnë me mbështetje të OJQ-ve dhe me ndihma momentale. Kemi testuar pesë 

mostra për teste substanciale në vlerë 4,080€ si dhe pesë mostra për teste të pajtueshmërisë. 
 

3 – Mangësi në financimin e OJQ-ve 

Gjetja  Bazuar në Rregulloren e MF-së nr 04/2017 mbi kriteret, standardet dhe 

procedurat e financimit publik të OJQ-ve, në nenin 2 paragrafi 6 është paraparë 

“që ofruesi i mbështetjes financiare lidhë kontratë me OJQ-në” dhe në nenin 23 

kërkohet monitorimi dhe raportimi projekteve. 

Në një rast kemi vërejtur që Komuna ka lidhur memorandum me OJQ për 

mbështetje financiare në fushën e kulturës dhe për vitin 2019 ku janë paguar 

2,500€. Memorandumi nuk është sipas kërkesave të rregullores për financim të 

OJQ-ve, ku kërkohet nënshkrimi i kontratës dhe monitorimi dhe raportimi 

projekteve. Kjo ka ndodhur si pasojë e mungesës së përvojës paraprake si dhe 

mos aplikimit të rregullores së MF-së. 

Ndikimi  Mungesa e lidhjes së kontratës dhe monitorimit të projektit rrit rrezikun që 

mjetet të shfrytëzohen për qëllime tjera dhe të mos arrihen objektivat e 

përcaktuara dhe si rrjedhojë mund të ndikojë në dëmtimin e buxhetit.  

Rekomandimi A3 Kryetari duhet të sigurojë se është lidhur kontrata me përfituesit e 

subvencioneve dhe do të monitorohet projekti në pajtim me kërkesa të 

rregullores. 
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4 - Mungesa e planit vjetor për mbështetje financiare për OJQ 

Gjetja  Rregullorja e MF – Nr. – 04/2017 mbi Kriteret, Standardet dhe Procedurat e 

Financimit Publik Të OJQ-ve, Neni 6.1 përcakton se “Ofruesit e mbështetjes 

financiare përgatisin pjesën e planit vjetor të mbështetjes financiare për OJQ-të 

më së largu 30 ditë pas miratimit të buxhetit vjetor të Republikës së Kosovës 

dhe i dërgojnë atë zyrës përkatëse për qeverisje të mirë pranë Zyrës së 

Kryeministrit të Republikës së Kosovës”.  

Komuna nuk e kishte përgatitur Planin Vjetor për mbështetje financiare të 

OJQ-ve. Arsyetimi i vetëm nga zyrtarët e Komunës ka qenë që ne nuk e 

përgatisim një plan të tillë. 

Ndikimi  Mungesa e planit vjetor për mbështetje financiare të OJQ-ve, paraqet mungesë 

te informatave së cilat fusha do përkrahën nga Komuna, si dhe qëllimet se për 

çfarë janë të parapara këto mjete. 

Rekomandimi A4 Kryetari duhet të sigurojë se përgatitet Plani Vjetor për Mbështetje Financiare 

për OJQ-të dhe të sigurojë se i njëjti përmban të gjitha kërkesat e përcaktuara 

me rregullore për mbështetje financiare. 

2.1.5 Investimet kapitale 

Buxheti final për investime kapitale ishte 163,892€, prej tyre ishin shpenzuar 89,850€. Ato kanë të 

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

mirëmbajtje dhe përmirësime të ndryshme të pasurive kapitale. Kemi testuar 14 mostra për teste 

substanciale në vlerë 73,355€, si dhe pesë mostra për teste të pajtueshmërisë. 
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2.2 Pasuritë kapitale dhe jokapitale 

Vlera e paraqitur në PFV e pasurive kapitale është 1,162,005€ dhe pasurive jokapitale është 

12,009€. Kemi testuar 16 mostra për teste substanciale në vlerë 72,176€, dhe njëmbëdhjetë mostra 

për teste të pajtueshmërisë.  

 

Çështja C2 – Mangësi në menaxhimin e pasurisë 

E gjetura  Sipas neni 19.4.3 të rregullores MF – nr. 02/2013 – për menaxhimin e pasurisë 

jo financiare, përgjegjësitë e Komisionit për Inventarizimin e Pasurive jo 

Financiare është përgjegjës për krahasimin e gjendjes të inventarizuar me 

gjendjen në regjistrat e pasurive jo financiare dhe Identifikimi i pasurisë që nuk 

ka vlerë të bartur. Komuna ka realizuar inventarizimin e pasurisë për vitin 

2019, megjithatë raportet e inventarizimit nuk janë harmonizuar/krahasuar me 

regjistrin e përgjithshëm të pasurisë dhe me regjistrin nga e-pasuria. 

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. 

Neni 6, pika 3 i rregullores MF–nr. 02/2013 – për menaxhimin e pasurisë jo 

financiare në organizatat buxhetore, përcakton se të gjitha Pasuria kapitale 

duhet të regjistrohet në SIMFK, ndërsa pasuria jo kapitale dhe stoqet duhet të 

regjistrohet në sistemin “e-pasuria”. Komuna nuk e përdor sistemin e e-

pasurisë por të dhënat i mbanë në formatin e excel-it i cili nuk i plotëson të 

gjitha kërkesat që dalin nga rregullorja.  

 
Kjo gjendje ishte për shkak të neglizhencës dhe mungesës së njohurive të 
lidhura me kërkesat e rregullores së pasurive.  

Ndikimi  Mos përdorimi i sistemit e-pasuria, mungesa e rregullave të brendshme dhe 

mos krahasimi i raporteve të inventarizimit me regjistrat pasurisë ka 

vështirësuar menaxhimin efektiv të pasurisë dhe mund të ndikojë që vlera e 

paraqitur në Pasqyra Financiare të mos jetë e saktë.  

Rekomandimi C2 Kryetari të sigurohet se janë hartuar rregulla dhe procedura të brendshme për 

evidencën ruajtjen dhe tjetërsimin e pasurisë jo financiare. Gjithashtu të 

sigurohet se bëhen krahasimet e raporteve të inventarizimit me regjistrat 

pasurisë dhe fillon me përdorimin e sistemit e-pasuria. 
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5 – Regjistër jo i plotë i pasurive kapitale 

Gjetja  Neni 6, pika 3 i rregullores MF – nr. 02/2013 – për menaxhimin e pasurisë jo 

financiare në organizatat buxhetore, përcakton se të gjitha Pasuria kapitale 

duhet të regjistrohet në SIMFK. Gjatë verifikimit të plotësisë së regjistrit të 

pasurive kemi gjetur se: 

 Komuna nuk i ka regjistruar 241 hektar të parcelave komunale;  

 Pasuritë e blera mbi 1,000€ gjatë vitit 2019 në vlerë 84,691€ nuk janë 
regjistruar; dhe 

  Tetë automjete mungojnë në regjistër të cilat janë në pronësi komunale. 

Kjo ka ndodhur për shkak të mos funksionimit adekuat të kontrolleve të 

brendshme të komunës sa i përket fushës së pasurisë. 

Ndikimi  Regjistrimi jo i plotë i pasurive dhe mos azhurnimi në regjistrat adekuat, ka 

ndikuar në nënvlerësimin e pasurive kapitale të shpalosura në PFV. 

Rekomandimi A5 Kryetari duhet të sigurojë se toka, blerjet e pasurisë dhe përvetësimet e 

pasurive kapitale regjistrohen në regjistrin e pasurive. 
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2.3 Të arkëtueshmet 

Komuna në PFV e vitit 2019 ka shpalosur llogari të arkëtueshme në vlerë prej 246,907€. Kjo vlerë 

përbehet nga tatimin në pronë 110,377€, shitja e mbeturinave 126,933€ dhe te arkëtueshmet tjera 

9,597€. 

 

6 –Mos prezantimi i totalit të llogarive të arkëtueshme nga taksa në biznes 

Gjetja  Sipas, nenit 16 të Rregullores së MF. Nr. 01/2017 për Raportim Vjetor 

Financiar, organizatat buxhetore që mbledhin të hyra janë të detyruara të 

mbajnë regjistra të të hyrave të mbledhura dhe shumave të faturuara e të pa 

arkëtuara. Të arkëtueshmet shpalosen në raportin vjetor financiar në tabelën 

përkatëse sipas llojit të hyrave.  

Në pasqyrat financiare llogaritë e arkëtueshme nga taksa në biznes janë 

prezantuar vetëm të vitit aktual në vlerë 5,682€, ndërsa vlera e llogarive të 

arkëtueshme në total edhe për vitet paraprake ishte 24,032€. 

Ndikimi  Prezantimi i gabuar i llogarive të arkëtueshme ndikon që përdoruesit e 

pasqyrat financiare të mos marrin informata të sakta për borxhet që kanë 

bizneset ndaj komunës. 

Rekomandimi A6 Kryetari duhet të sigurojë se llogaritë nga taksa në biznes prezantohen në 

pasqyrat financiare sipas kërkesave të rregullores për Raportim Vjetor 

Financiar nga Organizatat Buxhetore. 
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Çështja B2 - Mungesa e mekanizmave për arkëtimin e të arkëtueshmeve 

Gjetja  Sipas nenin 26 të Ligjit-06-L 005, për tatimin në pronën e paluajtshme, 

Komuna, Ministria e Financave dhe organet kompetente përmbaruese kanë 

autoritetin dhe kompetencat për të mbledhur detyrimet tatimore të papaguara 

që kalojnë shumën e dhjetë (10) Eurove dhe neni 27 nëse një tatimpagues apo 

debitor nuk ka paguar plotësisht tatimin dhe gjobën nëse ka të këtillë, ose 

detyrimet tatimore të papaguara, në përputhje me afatet e përcaktuara, 

komuna nxjerr njoftimin përfundimtar me shkrim brenda dhjetë (10) ditëve 

pune pas ditës së fundit për pagesë, ku kërkon pagesën e plotë të detyrimeve 

tatimore të papaguara, jo më vonë se dhjetë (10) ditë kalendarike pas ditës që 

njoftimi përfundimtar konsiderohet të jetë pranuar nga debitori.  

Komuna për të arkëtueshmet në tatimin në pronë ka prezantuar në shpalosjet e 

PVF-ve vlerën 110,377€ dhe nuk kishte ndërmarr ndonjë aktivitet për 

mbledhjen e llogarive të arkëtueshme siç parashihet me ligjin për tatimin në 

pronë. 

Në Vendimin e kuvendit komunal mbi përcaktimin e taksës vjetore në biznes 

është caktuar vetëm vlera e pagesës së taksës për veprimtari të caktuara 

biznesore, por nuk janë paraparë masat lidhur me arkëtimin e llogarive të 

arkëtueshme të cilat ishin në vlerë 24,032€. 

Në Vendimin e kuvendit komunal mbi përcaktimin e taksës së mbeturinave me 

është caktuar vetëm vlera e pagesës së taksës për mbledhjen e mbeturinave, 

por nuk janë paraparë masat lidhur me arkëtimin e llogarive të arkëtueshme të 

cilat ishin në vlerë 126,933€. 

Ndikimi  Mos aplikimi i masave konkrete lidhur me arkëtimin borxheve e sidomos atyre 

të bartura ndër vite, ka ndikuar në rritjen e tyre dhe njëkohësisht në mos 

realizimin e shpenzimeve të cilat ishin planifikuar të financoheshin nga të 

hyrat vetanake. 

Rekomandimi B2 Kryetari duhet të siguroj se mbledhja e llogarive të arkëtueshme nga tatimi në 

pronë bëhet sipas kërkesave ligjore. Ndërsa për llogaritë e arkëtueshme nga 

taksa në biznes dhe taksa për mbledhjen e mbeturinave të shqyrtohen të gjitha 

opsionet e mundshme, duke vendosur politika dhe rregullore me qëllim të 

rritjes së efikasitetit në mbledhjen e borxheve.  
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2.4 Detyrimet 

2.4.1 Detyrimet e papaguara 

Pasqyra e detyrimeve të papaguara ndaj furnitorëve në fund të vitit 2019, ishte 71,360€. Këto 

detyrime janë bartur për t’u paguar në vitin 2020.  
 

7 – Vonesat në pagesa dhe mungesa e protokollimit të faturave  

Gjetja  Sipas nenit 39.1 të ligjit Nr.03/L-048 për LMFPP që çdo faturë e vlefshme dhe 

kërkesë për pagesë për mallra dhe shërbimet e furnizuara dhe/ose punët e 

realizuara për organizatën buxhetore të paguhen brenda tridhjetë (30) ditëve 

kalendarike pas pranimit të faturës.  

Ne kemi gjetur se ishin ekzekutuar pagesa në bazë të vendimeve 

gjyqësore/përmbarimore në vlerë prej 18,225€. Prej tyre borxhi kryesor ishte 

15,796€ dhe shpenzime procedurale të gjykatës (përmbarimit) ishin 2,429€.kjo 

ka ndodhur për shkak të tejkalimit të afatit ligjor prej 30 ditëve për pagesë të 

faturës në mungesës së buxhetit. 

Neni 24.1.3 i rregullës financiare nr.1/2013 MF – Shpenzimi i parave publike 

kërkon që fatura të protokollohet dhe evidentohet në librin e faturave.  

Ne të gjitha mostrat e testuara kemi parë që faturat nuk protokollohen por 

vetëm evidentohen në librin e protokollit. Kjo kishte ndodhur për shkak të 

mungesës së njohurive të stafit në lidhje me kërkesat e rregullës financiare për 

protokollim te faturave. 

Ndikimi  Vonesa në pagesa krijojnë shpenzime shtesë dhe ndikojnë në mos realizim të 

projekteve të planifikuara. Mungesa e protokollimit rritë rrezikun e pagesës së 

dyfishtë. 

Rekomandimi A7 Kryetari duhet të sigurojë se faturat paguhen brenda afateve të parapara në 

rregullore si dhe protokollimi i tyre bëhet në përputhje me kërkesat e rregullës 

financiare. 
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2.4.2 Detyrimet Kontigjente 

Vlera e detyrimeve kontingjente në fund të vitit 2019 ishte 0€.  

2.4.3 Detyrimet Kontraktuale 

Pasqyra e detyrimeve kontraktuale ndaj furnitorëve në fund të vitit 2019, ishte 51,210€5. Këto 

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

vijim.  

2.5 Funksioni i auditimit të brendshëm  

Sipas rregullores QKR - nr 01/2019 për themelimin dhe zbatimin e funksionit të auditimit të 

brendshëm në subjektin e sektorit publik, subjekti i sektorit publik i cili ka buxhet më pak se tre 

(3.000.000€) milionë euro, funksionin e auditimit të brendshëm ta ushtron përmes mënyrave tjera. 

Si njësi e përbashkët e auditimit të brendshëm sipas kritereve të përcaktuara nga MF; Nëpërmjet 

një marrëveshje për sigurimin e shërbimit të auditimit të brendshëm nga një subjekt i sektorit 

publik tek një tjetër subjekt me miratimin paraprak të ministrit të financave: Apo nëpërmjet 

kontraktimit të një kompanie profesionale për kryerjen e auditimit të brendshëm, pas aprovimit të 

Ministrisë së Financave. 

Komuna ende nuk ka arritur që funksionin e auditimit të brendshëm të ushtrojë përmes mënyrave 
të cekura në rregullore, mirëpo ka arritur që për vitin 2019 të sigurojë shërbimet e auditimit të 
brendshëm nga Ministria e Financave. Në vitin 2020 kishte filluar ofrimi i shërbimeve të auditimit 
nga Ministria e Financave për Komunën e Parteshit. 

3 Progresi në zbatimin e rekomandimeve 

Raporti ynë i auditimit për PFV-të të vitit 2018 të Komunës së Parteshit ka rezultuar në 10 
rekomandime kryesore. Komuna kishte përgatitur Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se si do t’i 
zbatoj rekomandimet e dhëna. Komuna ka dorëzuar në tetor 2019 dhe mars 2020 raportin e 
progresit mbi zbatimin e rekomandimeve sipas kërkesave të rregullores së punës për zbatimin e 
auditimit dhe planeve të veprimit. Edhe pse menaxhmenti kishte dhënë komentet se 
rekomandimet janë adresuar apo në proces, ne kemi identifikuar që tri rekomandime nuk ishin 
zbatuar. 
 
Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2019, tri rekomandime janë zbatuar, dy ishin në proces dhe 
dy nuk janë adresuar ende. Ndërsa tri rekomandime konsiderohen si të mbyllura.  

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

Tabelën 4 (ose Tabelën e rekomandimeve)  

 

                                                      
5 Kjo shumë është prezantuar 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 Pajtueshmër
ia me 
kërkesat për 
PFV-të dhe 
kërkesat 
tjera për 
raportim  

 

Kryetari duhet të siguroj se është bërë një analizë për 
ti përcaktuar shkaqet për Theksim të Çështjes së 
opinionit të auditimit. Veprime specifike duhet të 
ndërmerren për t’i adresuar shkaqet në mënyrë 
sistematike për të eliminuar gabimet në shpalosjen e 
pasurive, regjistrimin e pasurive, dhe për ta 
konfirmuar vlerësimin e saktë të tyre. Po ashtu 
veprime duhet të ndërmerren për të eliminuar 
gabimet në shpalosjen e llogarive të arkëtueshme dhe 
për ta konfirmuar vlerësimin e saktë të tyre si dhe 
subvencioneve.  

Rekomandi

met janë 

dhënë në 

nën 

kapitullin 

2.2 dhe 2.3. 

Rekomandim 

i mbyllur. 

2 Të hyrat  

 

Kryetari duhet të përmirësoj procesin e verifikimit të 
pronave dhe të siguroj se verifikimi i 1/5-tës së tyre 
bëhet në baza të rregullta vjetore, në mënyrë që 
shënimet rreth tatimit në pronë të janë të plota, për të 
reflektuar gjendjen reale të pronave të tatuara. Rritja 
e regjistrimit të pronave do të rezultojë me më shumë 
të hyra komunale si dhe performancë më të mirë 
buxhetore.  

Nuk janë 
ndërmarrë 
veprime. 
Shih 
çështjen B1 

Rekomandim 
i pazbatuar. 

3 Pagat dhe 
mëditjet  

 

 

Kryetari duhet të siguroj se deklarimi i pagave duhet 
të bëhet sipas ligjit 05/L-028 Ligji në të ardhura 
personale, Neni 38 Mbajtja ne burim e tatimit dhe 
kontributit pensional, pika nr.5. ku thotë se deklarimi 
i tatimeve duhet të bëhet çdo muaj deri me datën 15 
të muajit vijues. Gjithashtu te siguroj se marrëveshjet 
për shërbime të veçanta lidhen në rastet e nevojave 
për punë specifike, pas zhvillimit të procedurave të 
thjeshtësuara të rekrutimit. Për me tepër duhet të 
shtoj kontrollin me rastin e pagesave duke 
respektuar procedurat për ndaljen e tatimit në burim 
si dhe kontributeve.  

Tatimi në 

burim 

paguhet pas 

afatit të 

paraparë 

ligjor. Shih 

çështjen C1 

Rekomandim 

në proces të 

zbatimit. 

4 Investimet 
kapitale  

 

Kryetari duhet të sigurojë se janë përmbushur 
kërkesat ligjore duke përgatitur planin paraprak dhe 
planin përfundimtar brenda periudhës së caktuar, 
duke identifikuar me detaje të arsyeshme të gjitha 
furnizimet, shërbimet dhe punët që autoriteti 
kontraktues synon t’i prokurojë gjatë vitit fiskal.  

Komuna 
kishte 
përgatitur 
planet e 
prokurimit. 

Rekomandim 
i zbatuar. 

5 Pasuritë 
kapitale dhe 
jo-kapitale  

 

Kryetari duhet të siguroj se procesi i regjistrimit të 
pasurive në regjistrin e pasurive të Komunës duhet 
të realizohet duke u klasifikuar saktë në kodet 
ekonomike përkatëse dhe pas kryerjes së këtij 
procesi, gjendja e pasurive duhet inventarizuar. Pas 
inventarizimit gjendja e konstatuar duhet të 
krahasohet me regjistrin e përgjithshëm të pasurive, 
në mënyrë që diferencat e mundshme të 
identifikohen dhe më pas të pasqyrohen në regjistrat 

Pasuria nën 

1,000 e 

prezantuar 

në PFV nuk 

ndryshon 

me 

regjistrin e 

Rekomandim 

i zbatuar. 
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e pasurive.  pasurisë.    

6 Pasuritë 
kapitale dhe 
jo-kapitale  
 

Kryetari duhet të siguroj se procesi i inventarizimit 
përfshinë gjithë pasurinë komunale dhe pas kryerjes 
së këtij procesi, gjendja e inventarizuar krahasohet 
me regjistrin e përgjithshëm të pasurive, në mënyrë 
që diferencat e mundshme të identifikohen dhe më 
pas të pasqyrohen në regjistrat e pasurive.  

Inventarizi
mi është 
kryer por 
mbetet edhe 
krahasimi i 
gjendjes. 
Shih 
çështjen C2 

Rekomandim 
në proces të 
zbatimit. 

7 Të 
arkëtueshme
t  

 

Kryetari duhet të ndërmerr masa lidhur me 
sigurimin e një softueri i cili do të mundësonte 
mbajtjen e saktë të evidencës lidhur me llogaritë e 
arkëtueshme, kategorizimin e tyre sipas vjetërsisë 
dhe bartjen e saktë të salldove të tyre në vitin në 
vijim.  

Nuk është 
ndarë 
buxhet për 
blerjen e 
softuerit.  

Rekomandim 

i mbyllur. 

8 Të 
arkëtueshme
t  

 

Kryetari duhet të ndërmerr masa për të shqyrtuar 
shkaqet për dështim të arkëtimeve të llogarive të 
arkëtueshme dhe të siguroj mekanizma efektiv për 
mbledhjen e tyre. Po ashtu, Kryetari duhet të vendos 
masat e duhura që brenda një periudhë të arsyeshme 
të arkëtoj të gjitha obligimet e prapambetura dhe të 
inicoj proces të rivlerësimit të llogarive të 
arkëtueshme, ku të gjitha llogarite do të analizohen 
në kuptimin e vjetërsisë, shumave domethënëse dhe 
mundësive reale për arkëtimin e tyre, e në raste të 
caktuara të bëhet provizionimi apo shlyerja e tyre në 
rast të kategorizimit si borxhe të këqija. 

Vazhdon 
trendi rritjes 
së llogarive 
të 
arkëtueshm
e. Shih  

çështjen B2 

Rekomandim 
i pazbatuar. 

9 Sistemi i 
auditimit të 
brendshëm  

 

Kryetari duhet të siguroj përmbushjen e kërkesës 
ligjore, respektivisht të rekrutoj një auditor të 
brendshëm. Nëse kjo kërkesë nuk mund të 
realizohet, atëherë shërbimi i auditimit të 
brendshëm, duhet të vazhdojë të kryhet nga 
Ministria e Financave, apo ndonjë subjekt tjetër 
publik. Shërbimi i auditimit, do të mbështeste 
menaxhmentin në vendimmarrje dhe eliminim të 
dobësive  

Është kryer 
auditim nga 
Ministria e 
Financave 
me kërkesë 
të Komunës 
së Parteshit. 

Rekomandim 
i zbatuar. 

10 Raportimi 
menaxherial, 
llogaridhëni
a dhe 
menaxhimi i 
rrezikut  

 

Kryetari duhet të siguroj se është kryer një rishikim 
për të përcaktuar formën e raportimit financiar dhe 
operativ tek menaxhmenti i lartë. Ecuritë buxhetore, 
duke përfshirë të hyrat dhe shpenzimet, dhe plani i 
prokurimit duhet të jenë subjekt i raportimeve dhe 
rishikimeve të rregullta nga ana e menaxhmentit, 
procesi i regjistrimit dhe inventarizimit duhet të 
përfshinë gjithë pasurinë komunale. Gjithashtu, për 
të reduktuar ndikimin e rreziqeve në nivele të 
pranueshme, organizata duhet të hartoj regjistrin e 
rreziqeve me të gjitha masat/veprimet e duhura për 
të vendosur nën kontroll kërcënimet e ekspozuara.  

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

Rekomandim 
i mbyllur.  
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Nr Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet e vitit 2019 

1 Planifikimi 
dhe realizimi i 
buxhetit  
 

Kryetari duhet të sigurojë që janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që të 
shpenzimet të planifikohen në ndarjet adekuate të buxhetit apo të bëhet 
ridestinim të mjeteve dhe që pagesa dhe regjistrimi i shpenzimeve bëhet sipas 
kodeve ekonomike adekuate. 

2 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. 

3 Të hyrat 
 

Kryetari të sigurojë se aplikohen ngarkesat për bizneset e regjistruara në Komunë. 
Për personat fizik që ushtrojnë veprimtari ekonomike dhe nuk janë të regjistruar 
si biznes të bashkëpunoj me institucionet relevante që të mundësohet regjistrimi i 
tyre si biznes dhe pastaj të ngarkohen me taksë. 

4 Pagat dhe 
mëditjet 

Kryetari duhet të siguroj se deklarimi dhe pagesa e kontributeve dhe tatimit në 
pagë të bëhet sipas kërkesave ligjore duke respektuar procedurat për ndaljen e 
tatimit në burim si dhe kontributeve.  

5 Subvencionet 
dhe transferet 

Kryetari duhet të sigurojë se është lidhur kontrata me përfituesit e subvencioneve 
dhe do të monitorohet projekti konform kërkesave të rregullores. 

6 Subvencionet 
dhe transferet 

Kryetari duhet të sigurojë se përgatitet Plani Vjetor për Mbështetje Financiare për 
OJQ-të dhe të sigurojë se i njëjti përmban të gjitha kërkesat e përcaktuara me 
rregullore për Mbështetje Financiare.  

7 Pasuritë 
kapitale dhe 
jo kapitale  

Kryetari të sigurohet se janë hartuar rregulla dhe procedura të brendshme për 
evidencën ruajtjen dhe tjetërsimin e pasurisë jo financiare. Gjithashtu të sigurohet 
se bëhen krahasimet e raporteve të inventarizimit me regjistrat pasurisë dhe fillon 
me përdorimin e sistemit e-pasuria. 

8 Pasuritë 
kapitale dhe 
jo kapitale  

Kryetari duhet të sigurojë se toka, blerjet e pasurisë dhe përvetësimet e pasurive 
kapitale regjistrohen në regjistrin e pasurive. 

9 Të 
arkëtueshmet 

Kryetari duhet të sigurojë se llogaritë nga taksa në biznes prezantohen në 
pasqyrat financiare sipas kërkesave të rregullores për Raportim Vjetor Financiar 
nga Organizatat Buxhetore. 

10 Të 
arkëtueshmet 

Kryetari duhet të siguroj se mbledhja e llogarive të arkëtueshme nga tatimi në 
pronë bëhet sipas kërkesave ligjore. Ndërsa për llogaritë e arkëtueshme nga taksa 
në biznes dhe taksa për mbledhjen e mbeturinave të shqyrtohen të gjitha opsionet 
e mundshme, duke vendosur politika dhe rregullore me qëllim të rritjes së 
efikasitetit në mbledhjen e borxheve. 

11 Detyrimet e 
papaguara 

Kryetari duhet të sigurojë se faturat paguhen brenda afateve të parapara në 
rregullore si dhe protokollimi i tyre bëhet në përputhje me kërkesat e rregullës 
financiare. 
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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. 

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 
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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. 

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 

 


