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1  Opinioni i Auditimit

Ne kemi përfunduar auditimin e pasqyrave financiare të Komunës së Dragashit për vitin e 
përfunduar më 31 Dhjetor 2021, në përputhje me Ligjin për Zyrën Kombëtare të Auditimit të 
Republikës së Kosovës dhe Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit 
(SNISA). Auditimi është kryer për të na mundësuar të shprehim opinionin për pasqyrat financiare 
dhe konkluzionin për pajtueshmërinë me autoritetet.¹

Opinion i pamodifikuar për pasqyrat financiare vjetore

Ne i kemi audituar pasqyrat financiare vjetore të Komunës së Dragashit (Dragash), të cilat 
përmbajnë pasqyrën e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme, raportin e ekzekutimit të 
buxhetit si dhe shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare, përfshirë përmbledhjen e politikave 
të rëndësishme të kontabilitetit dhe raportet tjera², për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2021.

Sipas opinionit tonë, Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës së Dragashit, 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 e raportit ‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. Në përputhje me 
ONISA-P-10, SNISA 130, Kodin e Etikës së ZKA-së, si dhe kërkesat tjera relevante për auditimin 
e PFV-ve të organizatave buxhetore, ZKA është e pavarur nga subjekti i auditimit. Besojmë se 
dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin e bazës për 
opinion.

Konkluzion për pajtueshmërinë

Ne kemi audituar nëse proceset dhe transaksionet përcjellëse janë në pajtueshmëri me kriteret e 
përcaktuara të auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në 
kontekstin e përdorimit të burimeve financiare.

Sipas mendimit tonë, përveç ndikimeve të çështjeve të përshkruara në seksionin Baza për 
Konkluzion të pajtueshmërisë, transaksionet e kryera në procesin e ekzekutimit të buxhetit 
Komunës së Dragashit kanë qenë, në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kriteret e 
përcaktuara te auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në 
kontekstin e përdorimit të burimeve financiare.
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Baza për konkluzion

Gjatë angazhimit tonë kemi gjetur se Komuna nuk ka vepruar në pajtueshmëri me autoritetet si: 

A1 Komuna kishte paguar me vonesë 6 pagesa në vlerë 132,772€ pas afatit të lejuar prej 30 
ditësh. 

Më gjerësisht shih nënkapitullin 2.1 Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë

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 ONISA-P-
10, SNISA 130, Kodin e Etikës së ZKA-së, si dhe kërkesat e tjera relevante për auditimin e PFV-
ve të organizatave buxhetore, ZKA-ja është e pavarur nga subjekti i auditimit. Besojmë se 
dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin e bazës për 
konkluzion.

Përgjegjësitë e Menaxhmentit dhe të organeve drejtuese/qeverisëse për pasqyrat financiare 
vjetore

Kryetari është 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, Kryetari  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 Ligji nr. 03/L-048 për Menaxhimin e 
Financave Publike dhe Përgjegjësitë dhe Rregullorja nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar 
nga Organizata Buxhetore.

Kryetari është përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të Komunës 
së Dragashit.

Përgjegjësia e Menaxhmentit për Pajtueshmërinë

Menaxhmenti i Komunës së Dragashit është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e burimeve 
financiare të Komunës së Dragashit në përputhje me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike 
dhe Përgjegjësinë dhe të gjitha rregullat dhe rregulloret e tjera të zbatueshme.³

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve

Objektivat tona janë të ofrojmë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare si tërësi nuk 
përmbajnë keq-deklarime materiale, qoftë për shkak të mashtrimit ose gabimit dhe të hartojmë një 
raport të auditimit që përfshin opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është siguri e nivelit të lartë, 
por nuk është një garanci se një auditim i kryer në përputhje me SNISA-t do të zbulojë çdo keq-
deklarim material që mund të ekzistojë. Keq-deklarimet mund të vijnë nga mashtrimi ose gabimi 
dhe konsiderohen materiale nëse, individualisht ose si tërësi, në mënyrë të arsyeshme pritet të 
ndikojnë në vendimet ekonomike të përdoruesve të marra në bazë të këtyre pasqyrave financiare.
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Objektivi ynë është gjithashtu të shprehim një konkluzion të auditimit për pajtueshmërinë e 
autoriteteve përkatëse të Komunës së Dragashit me kriteret e përcaktuara te auditimit që burojnë 
nga legjislacioni i zbatueshëm në kontekstin e përdorimit të burimeve financiare, lidhur me 
subjektin e audituar.

Si pjesë e auditimit në përputhje me Ligjin për ZKA dhe SNISA-të, ne ushtrojmë gjykim dhe 
skepticizëm profesional gjatë gjithë auditimit. Ne gjithashtu:

• Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e keq-deklarimit material të pasqyrave financiare,
qoftë për shkak të mashtrimit ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit që i
përgjigjen atyre rreziqeve, dhe marrim dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe të
përshtatshme për të siguruar bazën për opinion. Rreziku i mos zbulimit të një keq-deklarimi
material që rezulton nga mashtrimi është më i lartë sesa për atë që rezulton nga gabimi,
pasi mashtrimi mund të përfshijë manipulim, falsifikim, lëshime të qëllimshme, keq
përfaqësime ose anashkalim të kontrolleve të brendshme.

• Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e mos-pajtueshmërisë me autoritetet, qoftë për shkak
të mashtrimit ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit që janë përgjegjëse
ndaj atyre rreziqeve, dhe marrim dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe të
përshtatshme për të siguruar bazën për konkluzionin tonë për pajtueshmërinë me
autoritetet. Rreziku i mos zbulimit të një rasti të mos pajtueshmërisë me autoritetet që vjen
nga mashtrimi është më i lartë sesa për atë që rezulton nga gabimi, pasi mashtrimi mund të
përfshijë manipulim, falsifikim, lëshime të qëllimshme, keq përfaqësime ose anashkalim të
kontrollit të brendshëm.

• Sigurohemi ta kuptojmë kontrollin e brendshëm relevant për auditimin, për t’i hartuar
procedurat e auditimit që janë të përshtatshme, por jo me qëllim të shprehjes së një opinioni 
mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm të Komunës së Dragashit.

• Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave të kontabilitetit të përdorura dhe arsyeshmërinë e
vlerësimeve të kontabilitetit dhe shpalosjet e ndërlidhura të bëra nga menaxhmenti.

• Vlerësojmë prezantimin e përgjithshëm, strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare,
përfshirë shpalosjet, për t’u siguruar se pasqyrat financiare paraqesin transaksionet dhe
ngjarjet themelore në mënyrë të drejtë dhe të saktë.

Ndër të tjera, ne komunikojmë me menaxhmentin dhe ata që janë përgjegjës për qeverisjen edhe 
në lidhje me fushëveprimin dhe kohën e planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të 
auditimit, përfshirë ndonjë mangësi domethënëse në kontrollin e brendshëm që ne e identifikojmë 
gjatë auditimit.

Nga çështjet e komunikuara me menaxhmentin, ne përcaktojmë ato çështje që ishin më të 
rëndësishme në auditimin e Pasqyrave Financiare të periudhës aktuale dhe që cilësohen si 
çështje kyçe të auditimit. Raporti i auditimit publikohet në ueb faqen e ZKA-së, me përjashtim të 
informacioneve që klasifikohen si senzitive apo për shkak të ndalesave të tjera ligjore e 
administrative, në pajtim me legjislacionin në fuqi.
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Derisa për statusin e rekomandimeve të vitit paraprak dhe nivelin e zbatimit të tyre, shih kapitullin 
4.

2  Gjetjet dhe rekomandimet

Gjatë auditimit, kemi vërejtur fusha për përmirësim të mundshëm, përfshirë kontrollin e 
brendshëm, të cilat janë paraqitur më poshtë për shqyrtimin tuaj në formë të gjetjeve dhe 
rekomandimeve.

Këto gjetje dhe rekomandime kanë të bëjnë me vonesat në pagesa, parregullsi në dhënien me 
qira të pronave komunale pagesave, shmangie të procedurave të hapura të prokurimit, angazhimi 
i kontratave të shërbimeve të veçanta pa kryer procedurat adekuate ligjore,  mangësi në 
evidentimin e pasurisë, menaxhim jo efikas i llogarive të evidentimin e pasurisë si dhe menaxhim 
jo efikas i llogarive të arkëtueshme. Ne do t'i përcjellim (shqyrtojmë) këto rekomandime gjatë 
auditimit të vitit të ardhshëm. 

Ky raport ka rezultuar me gjashtë rekomandime, prej tyre dy rekomandime të reja dhe një 
pjesërisht i zbatuar dhe tri të përsëritura. 
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2.1  Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë

Çështja A1 - Vonesa në pagesa 

Gjetja Sipas nenit 39.1 të Ligjit nr. 03 /L-048 për Menaxhimin e Financave Publike 
dhe Përgjegjësitë, kërkohet që secila faturë e vlefshme dhe kërkesë për 
pagesë të mallrave dhe shërbimeve të paguhen brenda 30 ditëve 
kalendarike pas marrjes së faturës.

Gjatë testimit, ne kemi vërejtur në 6 fatura në vlerë prej 132,772€, që faturat 
nuk ishin paguar brenda afatit ligjor prej 30 ditësh. Vonesat ishin deri në 3 
muaj. Madje dy fatura në vlerë 6,138 € nuk ishin raportuar si detyrime të 
papaguara në MF, njëra në muajin korrik ndërsa tjetra në gusht. 

Mos pagesa e faturave brenda afatit të paraparë ligjor ishte për shkak të 
mos sigurimit të fondeve buxhetore për pagimin e shpenzimeve me kohë.

Ndikimi Vonesat në pagesën e obligimeve rrit rrezikun për shpenzime shtesë 
gjyqësore apo të përmbarimit.

Rekomandimi A1 Kryetari duhet të siguroj funksionimin efikas të pikës së kontrollit që 
verifikon se pagesa e faturave bëhet në përputhje me afatet kohore të 
përcaktuara me ligj.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.2  Çështjet tjera të menaxhimit financiar dhe të pajtueshmërisë

2.2.1   Të hyrat

Të hyrat e realizuara nga komuna për vitin 2021 ishin në vlerë 429,038€. Ato kanë të bëjnë me të 
hyrat nga tatimi në pronë dhe tokë, të hyrat nga lejet e ndërtimit, taksat administrative, të hyrat 
nga veprimtaritë biznesore, të hyrat nga qiraja etj. 

Çështja C1 - Parregullsi në dhënien me qira të pronave komunale

Gjetja Sipas nenit 1 pika 1 të Ligjit nr.06/L-092 për Dhënien në Shfrytëzim dhe 
Këmbim të Pronës së Paluajtshme Komunale, cek “Ky ligj ka për qëllim të 
siguroj shfrytëzimin efektiv të pronës së paluajtshme të komunës për 
zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, rritjen e vlerës së pronës së 
paluajtshme të komunës dhe përmbushjes së interesit të përgjithshëm 
kurse neni 8 pika 1 ”Dhënia në shfrytëzim e pronës së paluajtshme të 
komunës bëhet përmes procedurave të 1.1 ankandit publik; 1.2 shprehjes 
së interesit; dhe 1.3 negociatave të kryetarit të komunës”.

Për këtë qëllim, Komuna ishte duke vepruar conform vendimit të kuvendit 
komunal, ku ka njoftuar me shkresa borxhlinjt me datën 23.03.2022 të cilët 
janë njoftuar për pagesën e borxhit në të kundërten lëndët e tyre do të 
dërgohen në gjykatë.

Sipas Komunës, kanë mbajtur kontakte me një numër të madhe të 
partnerëve dhe ju ishte sqaruar vendimi dhe masat ndëshkimore të cilat 
mund të pasojnë. Problem të veçant po paraqesin personat të cilët nuk janë 
në Kosovë dhe se disa nga shkresat janë kthyer mbrapa. Për këtë kategori 
sipas Komunës, do të marrin një vendim të veçantë në kuvend pasi të 
shfrytëzohen të gjitha mjetet e komunikimit.

Ndikimi Shfrytëzimi i pronave publike, pa kontrata valide mes komunës dhe 
shfrytëzuesve të pronës komunale mund t’i shkaktoj komunës humbje të 
konsiderueshme financiare, po ashtu humb mundësinë për të siguruar se 
prona publike në dispozicion të komunës menaxhohet si duhet.

Rekomandimi C1 Kryetari i komunës duhet të shtojë kontrollet lidhur me dhënien në 
shfrytëzim të pronës komunale duke vlerësuar të gjitha kontrata. Njëherit të 
sigurojë së dhënia e këtyre pronave në shfrytëzim bëhet sipas kërkesave të 
ligjit për shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.2.2   Mallrat dhe shërbimet dhe komunalitë

Buxheti final për mallra dhe shërbime në vitin 2021 ishte 1,114,955€, prej tyre ishin shpenzuar 
917,016€. Ato kanë të bëjnë kryesisht me shërbime kontraktuese tjera, furnizim për zyre, naftë 
për ngrohje qendrore, dru, mirëmbajtja e shkollave etj. Kemi testuar 22 mostra për teste 
substanciale si dhe të pajtueshmërisë në vlerë 211,758€.

Çështja A2 - Angazhimi për shërbime të veçanta pa kryer procedurat adekuate ligjore

Gjetja Neni 84 i Ligjit për Zyrtarët Publik nr. 06/L-114 thekson se - Marrëveshjet 
për shërbime të veçanta, lidhen sipas legjislacionit përkatës të prokurimit 
publik. Sipas paragrafit 4 të ndryshim plotësimit të rregullave të KRPP-së 
për prokurim të shërbimeve të veçanta (konsulent / kontraktorët individual) 
këto rregulla aplikohen vetëm për prokurimin e shërbimeve të veçanta të 
cilat nuk mund të sigurohen përmes procedurave të rekrutimit.

Komuna gjatë vitit 2021 kishte angazhuar 28 zyrtarë për shërbime të 
veçanta. Ne analizuam dy rastet të angazhimeve të cilat ishin pas hyrjes në 
fuqi të ligjit për zyrtarët publik, dhe kemi vërejtur se ato ishin nënshkruar pa 
udhëhequr ndonjë procedurë të prokurimit siç kërkohet me ligjin për zyrtarët 
publik.

Sipas menaxhmentit kjo ishte pasojë e mungesës së pozitave të aprovuara 
në planifikimin e buxhetit.

Ndikimi Anashkalimi i procedurave të prokurimit në lidhje me mbulimin e pozitave 
për shërbime të veçanta, përveç mosrespektimit të procedurave ligjore po 
ashtu e rrit edhe rrezikun e angazhimit të personave jo adekuat për pozita 
dhe detyrat e caktuara, çka mund të reflektoj edhe në performancë e tyre 
në punë

Rekomandimi A2 Kryetari duhet të sigurojë se janë ndjekur të gjitha procedurat dhe hapat e 
prokurimit në angazhimin e kontraktorëve individual për shërbime të 
veçanta duke u kujdesur që personeli i angazhuar do të jetë në gjendje të 
përmbush detyrat e kërkuara. Po ashtu, menaxhmenti duhet të përkujdeset 
që angazhimet për pozitat e rregullta të zhvillohen përmes procesit të 
rregullt të rekrutimit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Çështja B1 - Shmangie e procedurave të hapura të prokurimit

Gjetja Pika 54.1 i Udhëzuesit Operativ të Prokurimit Publik përcakton që “Autoriteti 
kontraktues mund ta përdor procedurën me vlerë minimale për çdo kontratë 
publike vlera e përllogaritur e të cilës është më pak se 1,000€. Me dhënien 
e porosive për blerje në lidhje me prokurimin me vlerë minimale, Autoriteti 
kontraktues do të sigurojë një konkurrim efektiv, transparencë dhe 
efektivitet të lartë të përdorimit të fondeve publike. 

Kontratat me vlera minimale që zhvillohen në Institucionet arsimore, person 
i autorizuar të nënshkruaj një kontratë është Drejtori i Institucionit Arsimor” 
dhe 54.2 “Në llogaritjen e vlerës së kontratës për përdorimin e procedurës 
së vlerës minimale, autoriteti kontraktues do t`i marrë parasysh vetëm një 
grup të mallrave, shërbimeve apo punëve të ngjashme, të cilat zakonisht 
prokurohen së bashku dhe të cilat nuk duhet të ndahen me qëllim të 
përdorimit të një procedure të tillë”.

Nga raporti i kontratave të nënshkruara për vitin 2021, komuna ngjashëm si 
në vitin e kaluar kishte nënshkruar 38 kontrata përmes procedurës me vlerë 
minimale me vlerë 31,688€. Gjatë auditimit kemi vërejtur që kishte kontrata 
për furnizime dhe shërbime të natyrës së njëjtë duke anashkaluar 
procedurat e hapura të tenderimit. 

Vlen të theksohet që komuna kishte reduktuar numrin e këtyre kontratave 
nga 71 në 38, krahasuar me vitin e kaluar. Shkaqet e realizimit të 
procedurave të ndara të prokurimit është mungesë e komunikimit të njësive 
kërkuese dhe prokurimit gjatë përgatitjes së planit për prokurim. 

Ndikimi Praktika e tillë shton rrezikun e mos arritjes së vlerës për para dhe 
dëmtojnë transparencën, eliminojnë konkurrencën dhe vejnë në pikëpyetje 
cilësinë e shërbimeve dhe produkteve të pranuara.

Rekomandimi B1 Kryetari duhet të siguroj që bëhet një planifikim i hollësishëm dhe njësitë 
kërkuese duhet të vlerësojnë në mënyrë të drejtë kërkesat për prokurim. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.2.3   Pasuritë kapitale dhe jokapitale

Vlera e paraqitur në PFV e pasurive kapitale është 36,760,926€, pasurive jokapitale është 
647,487€, si dhe e stoqeve 3,000€. Kemi testuar 44 mostra për teste substanciale si dhe të 
pajtueshmërisë në vlerë 897,005€.

Çështja B2 - Mangësi në evidentimin e pasurisë 

Gjetja Sipas nenit 6 paragrafi 3 i rregullores 02/2013 për menaxhimin e pasurive 
jo financiare në organizatat buxhetore përcakton që pasuria kapitale duhet 
të regjistrohet në SIMFK ndërsa pasuria jo kapitale dhe stoqet duhet të 
regjistrohen në sistemin “e-pasuria”. Po ashtu sipas nenit 22 paragrafi 1,2,3 
të rreg. 02/2013 – për menaxhimin e pasurisë jo financiare në organizatat 
buxhetore, zhvlerësimi i pasurive bëhet sipas metodës drejtëvizore. 
Pasuritë duhet të vlerësohen duke marrë parasysh zhvlerësimin që është 
grumbulluar nga momenti i blerjes së pasurisë. Zhvlerësimi llogaritet në 
baza mujore, pasuria nuk zhvlerësohet për muajin e blerjes dhe të gjitha 
pasuritë jo financiare kapitale dhe jo kapitale do t’i nënshtrohen normave të 
zhvlerësimit. 

Në regjestrin e pasurive mbi 1,000€ kemi vërejtur që pesë pagesa në vlerë 
106,244€ nuk ishin të regjistruara në regjsitrin e pasurive në SIMFK si në 
vijim:

• Pagasa në vlerë 42,000€ hapja dhe asfaltimi i rrugës Kukajan –
Vidikovac;

• Pagasa në vlerë 31,962,96€ për rregullimin e qendrës në rrugët
qarshia e Brodit, Predelukje dhe mahalla e poshtme në Brod;

• Pagasa në vlerë 17,940€ ndërtimi i amfiteatrit dhe objektit përcjellës
në fshatin Bellobrad;

• Pagasa në vlerë 10,690.80€ për hapjen rrugëve për bjeshkë si dhe
rregullimi i rrugës Kosav -Xerxe; dhe

• Pagasa në vlerë 3,649.81€ për kubëzimin e rrugëve dhe ndërtimi i
kanalizimit në fshin Vraniq.

Po ashtu, gjatë testimit të pasurive nën 1,000€, të prezentuara në PFV për 
vitin 2021 kemi vërejtur që komuna kishte prezentuar vlerën 647,487€, me 
një rritje krahasuar me vitin e kaluar për 384,747€. Kjo vlerë e prezentuar 
në PFV është vetëm si vlerë totale e cila nuk është e shpalosur në analitike 
apo detaje te anekset në PFV. Bazuar në këtë, nuk ishte e mundur të 
identifikohej se cilat pasuri ishin regjistruar si dhe a është përllogaritur 
zhvlerësimi i tërë pasurisë. 

Sipas zyrtarëve të komunës pasuria është regjistruar në kopje fizike, pasi 
që sistemi i e-pasurisë nuk ishte funksional.

Ndikimi Mos regjistrimi i pasurive mbi 1,000€ nënvlerëson pasuritë kapitale, ndërsa 
prezantimi i pasurive nën 1,000€  në PFV në vlerë totale në mungesë të 
pasurive të shpalosura në detaje duke mos përllogaritur zhvlerësimin 
reflekton me prezantim jo të drejtë të pasurisë në PFV, duke e mbivlerësuar 
vlerën e tyre.

Rekomandimi B2 Kryetari duhet të siguroj se të gjitha pasuritë e saj janë të regjistruara në 
regjistra përkatës, si dhe për pasuritë nën 1,000€ duhet të sigurojë që janë 
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aplikuar normat e zhvlerësimit, në mënyrë që prezantimi i tyre në PFV të 
jetë i plotë dhe i saktë. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.2.4   Të arkëtueshmet

Komuna e Dragashit në PFV e vitit 2021 ka shpalosur llogari të arkëtueshme në vlerë prej 
2,238,922€. Kjo vlerë përbehet nga tatimi në pronë 1,175,279€, tatimi në tokë 158,336€, taksa 
komunale në biznese 595,807€ si dhe shfrytëzimi i pronës komunale 309,500€. 

Çështja B3 - Menaxhim jo efikas i llogarive të arkëtueshme

Gjetja Sipas nenin 26 të Ligjit për tatimin në pronën e paluajtshme 06-L 005, 
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 në PFV e vitit 2021 ka shpalosur llogari të arketueshme (LLA) në 
vlerë prej 2,238,922€. Kjo vlerë përbëhet nga tatimi në pronë dhe tokë, 
taksa komunale në biznese dhe shfrytëzimi i pronës komunale. Komuna 
nuk ka një plan për inkasimin e llogarive të arkëtueshme nga debitorët e 
saj. Si pasojë, të arkëtueshmet vazhdimisht po rriten duke shkaktuar 
vështirësi në inkasimin e tyre. Në vitin 2021 kemi një rritje prej 209,703€ 
apo 10% krahasuar me vitin paraprak (2,029,219€). Në këtë rritje ndikimi 
më i madh ishte nga tatimi në tokë.

Lidhur me këtë, Komuna me datën 23.03.2022 kishte shpërndarë shkresat 
si njoftim i fundit para se te derëzohet lënda në gjykatë dhe tek 
përmbaruesi.

Ndikimi Mungesa e mekanizmave dhe efikasitetit për inkasim të borxheve nga 
debitorët mund të shkaktoj probleme në përmbushjen e planit të 
shpenzimeve, ndërsa vjetërsia e tyre zvogëlon gjithnjë e më shumë gjasat 
që borxhet të inkasohen.

Rekomandimi B3 Kryetari duhet të siguroj që po shqyrtohen në mënyrë aktive të gjitha 
opsionet e mundshme, duke vendosur politika, rregullore dhe mekanizma 
tjerë me qëllim të rritjes së efikasitetit në mbledhjen e të arkëtueshmeve. Po 
ashtu, duhet shqyrtuar të gjitha masat në pajtim me ligjin, ndaj debitorëve të 
cilët nuk i përmbushin obligimet.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)



Buxheti përfundimtar është më i ulët se buxheti fillestar për 221,066€. Fillimisht me rishikim të 
buxhetit kishte rritje për vlerën 217,714€, pastaj me vendime kishte zvogëlim prej 438,780€.  

Në vitin 2021 Komuna e Dragashit ka shpenzuar 87% të buxhetit përfundimtar ose 7,471,059€, 
me një përqindje të ngjashme si në vitin 2020. Sidoqoftë, shpjegimet për pozicionin aktual janë 
detajuar më poshtë.

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

Përshkrimi Buxheti
fillestar

Buxheti
final

2021
Shpenzimet

2020
Shpenzimet

2019
Shpenzimet

Shpenzimet e fondeve sipas 
kategorive ekonomike 8,856,615 8,635,549 7,471,059 9,126,590 7,382,222

Pagat dhe mëditjet 4,780,466 4,578,283 4,577,273 4,709,414 4,458,302

Mallrat dhe shërbimet 966,641 1,114,955 917,016 1,049,184 773,014

Komunalitë 130,000 130,000 118,120 115,230 120,305

Subvencionet dhe transferet 200,000 230,088 160,089 599,234 167,050

Investimet Kapitale 2,135,508 2,582,223 1,698,560 2,653,529 1,863,551

Rezervat 644,000 0 0 0 0

3   Informacion i përmbledhur për planifikimin dhe realizimin 
e buxhetit
Ne kemi marrë parasysh burimet e fondeve buxhetore, shpenzimin e fondeve dhe të ardhurave të 
mbledhura nga kategoritë ekonomike. Kjo është theksuar në tabelat e mëposhtme:

Tabela 1. Shpenzimet sipas burimeve të fondeve buxhetore (në €)

Përshkrimi Buxheti
fillestar

Buxheti
final⁴

2021
Shpenzimet

2020
Shpenzimet

2019
Shpenzimet

Burimet e fondeve 8,856,615 8,635,549 7,471,059 9,126,590 7,382,222

Grante Qeveritare – Buxheti 8,441,560 7,773,725 6,977,837 8,195,883 7,039,852

Financimi përmes huamarrjes 0 109,123 70,402 108,909 14,041

Të bartura nga viti i kaluar 0 317,118 222,936 704,644 204,378

Të hyrat vetanake 415,055 415,055 192,385 109,655 123,952

Donacionet vendore 0 7,500 7,499 7,500 0

Donacionet e jashtme 0 13,029 0 0 0
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Shpjegimet për ndryshimet në kategoritë e buxhetit janë dhënë më poshtë: 

• Buxheti final i Pagave dhe Mëditjeve në raport me atë fillestar ishte zvogëluar për 202,183€.
Fillimisht ishte rritur me rishikim për vlerën 128,291€, pastaj me vendime të qeverisë ishte 
zvogëluar për 330,474€. Shpenzimi ishte 100% e buxhetit në këtë kategori; 

• Te kategoria e mallrave dhe shërbimeve buxheti final ishte rritur në raport me atë fillestar për
vlerën 148,314€. Me rishikim të buxhetit ishte rritur 78,795€, pastaj nga të hyrat e bartura nga viti i 
kaluar 50,000€ si dhe nga donacionet 19,519€. Në këtë kategori, shpenzimi ishte 82%;

• Buxheti i kategorisë së shërbimeve komunale nuk kishte ndryshime buxhetore. Shpenzimi ishte
91% e buxhetit;

• Buxheti përfundimtar i subvencioneve dhe transfereve, në raport me buxhetin fillestar ishte rritur
për vlerën 30,088€ nga të hyrat e vitit të kaluar. Në këtë kategori shpenzimi ishte 70%; dhe

• Rritja në buxhetin e investimeve kapitale në raport me atë fillestar ishte për vlerën 446,715€.
Fillimisht isht rritur me rishikimi buxhetor për vlerën 654,628€ ndërsa ishte zvogëluar me vendime 
të qeverisë për vlerën 207,913€. Shpenzimet në këtë kategori ishin 66% e buxhetit.

Të hyrat e realizuara nga komuna në 2021 ishin në vlerë 429,038€. Ato kanë të bëjnë me të hyrat 
nga tatimi në pronë, të hyrat nga lejet e ndërtimit, taksat administrative, të hyrat nga qiraja etj. 

Në këtë vit të hyrat krahasuar me vitin 2020, ishin më të larta për 69% apo për 175,821
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Tabela 3. Të hyrat (në €)

Përshkrimi Buxheti
fillestar

Buxheti
final

2021
Pranimet

2020
Pranimet

2019
Pranimet

Totali i të hyrave 415,055 415,055 429,038 253,218 353,507

Të hyrat tatimore 230,222 230,222 267,780 138,333 182,928

Të hyrat jo tatimore 184,833 184,833 161,258 114,884 170,579
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Tabela 4 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak

Nr Fusha e 
Auditimit

Rekomandimet e vitit 2020 Veprimet e 
ndërmarra

Statusi

1. Të hyrat Kryetari i komunës duhet të shtojë 
kontrollet lidhur me dhënien nëshfrytëzim 
të pronës komunale duke vlerësuar të 
gjitha kontrata. Njëherittë sigurojë së 
dhënia e këtyre pronave në shfrytëzim 
bëhet sipas kërkesavetë ligjit për 
shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së 
paluajtshme të komunës

Komuna kishte 
filluar të 
ndërmerr masa 
mirëpo ato ishin 
në vitin 2022.

Pjesërisht i zbatuar

2. Mallrat dhe 
shërbimet dhe 
komunalitë

Kryetari duhet të sigurohet që pranimin i 
mallrave përkatësisht drunjëve
bëhet sipas kushteve të kontratës dhe që 
asnjë pagesë të mos bëhet
nëse pranimet nuk janë të nënshkruara 
nga tre anëtar të komisionit

Nuk kemi vërejtur 
raste të 
ngjashme.

I zbatuar

3. Mallrat dhe 
shërbimet dhe 
komunalitë

Kryetari duhet të siguroj se kërkesat dhe 
furnizimet bëhen vetëm pasi të
jenë zotuar mjetet duke eliminuar hyrjen 
në obligime të paplanifikuara.

Nuk kemi vërejtur 
raste të 
ngjashme.

I zbatuar

4   Progresi në zbatimin e rekomandimeve

Raporti i auditimit për PFV-të të vitit 2020 ka rezultuar në 7 rekomandime kryesore. Komuna 
kishte përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se si do t’i zbatoj rekomandimet e dhëna. 

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2021, 3 rekomandime janë zbatuar; 3 nuk kishte filluar 
zbatimi si dhe një ishte pjesërisht i zbatuar, siç është paraqitur në Grafikun 2, më poshtë. Për një 
përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në Tabelën 4 
(ose Tabelën e rekomandimeve). 

Grafiku 2. Progresi në zbatimin e rekomandimeve të vitit paraprak
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4. Mallrat dhe 
shërbimet dhe 
komunalitë

Kryetari duhet të sigurojë që janë 
ndërmarrë veprimet e nevojshme 
nëmënyrë që pagesa dhe regjistrimi i 
shpenzimeve të bëhet sipas 
kategoriveekonomike adekuate, për të 
mundësuar raportimin e drejtë të tyre në 
PFVnë përputhje me planin kontabël

Nuk kemi vërejtur 
raste të 
ngjashme.

I zbatuar

5. Çështjet e 
përbashkëta

Kryetari duhet të siguroj që bëhet një 
planifikim i hollësishëm dhe 
njësitëkërkuese duhet të vlerësojnë në 
mënyrë të drejtë kërkesat për prokurim.

Edhe këtë vit, 
komuna kishte 
nënshkruar 38 
kontrata përmes 
procedurës me 
vlerë minimale. 
Këtë 
rekomandim këtë 
vit e kemi trajtuar 
te mallrat dhe 
shërbimet

Nuk ka filluar zbatimi

6. Pasuritë Kryetari duhet të siguroj hartimin e 
rregullave dhe procedurave të brendshme 
për evidencën, ruajtjen dhe tjetërsimin e 
pasurisë jo financiare sipas kërkesës së 
rregullores 02/2013 dhe kërkesat në lidhje 
me regjistrimin dhe mirëmbajtjen e 
pasurive duhet të aplikohen në tërësi, 
përmes sistemit e-pasuria të evidentohen 
të gjitha hyrjet/daljet e pasurive të 
luajtshme (me vlera nën 1,000€) për të 
gjitha dikasteret komunale.

Edhe këtë viti 
kemi dobësi të 
ngjashme në 
menaxhimin e 
pasurisë.

Nuk ka filluar zbatimi

7. Llogaritë e 
arkëtueshme

Kryetari duhet të siguroj që po shqyrtohen 
në mënyrë aktive të gjithaopsionet e 
mundshme, duke vendosur politika, 
rregullore dhe mekanizmatjerë me qëllim 
të rritjes së efikasitetit në mbledhjen e të 
arkëtueshmeve.Po ashtu, duhet shqyrtuar 
të gjitha masat në pajtim me ligjin, 
ndajdebitorëve të cilët nuk i përmbushin 
obligimet.

Ende nuk ka 
ndërmarr masa 
për të inkasuar 
llogaritë e 
arkëtueshme

Nuk ka filluar zbatimi
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Vlora Spanca, Auditore e Përgjithshme
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Shehrije Shala, Drejtore e Auditimit

Etika Co shpk, (Fatmir Mehmeti person i 
autorizuar në emër të kompanisë) 



Shtojca I: Letër konfirmimi
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Për të arritur në përfundimin se një opinion mbi pasqyrat financiare është i modifikuar ose i pa  
modifikuar, një auditor duhet të sigurohet që rezultatet e auditimit përfshijnë, apo jo, keq-deklarim
(e) material(e) ose të përhapur(a), apo të tillë(a) të mundshëm(me), të supozuar në rast kufizimi të 
fushëveprimit.

Keq-deklarimi është një ndryshim mes shumës së raportuar, klasifikimit, prezantimit ose zbulimit 
të një zëri të pasqyrës financiare dhe sasisë, klasifikimit, prezantimit ose zbulimit që kërkohet që 
zëri të jetë në përputhje me kornizën e raportimit financiar në fuqi. Keq-deklarimet mund të vijnë 
nga gabimi ose mashtrimi.

(shkëputur nga SNISA 200)
Forma e opinionit

Opinioni i pa-modifikuar

Formulohet kur nuk janë zbuluar keq-deklarime ose mos-pajtueshmëri; kur janë zbuluar keq-
deklarime ose mos-pajtueshmëri, qoftë një i vetëm apo një grumbull, por që nuk është i barabartë 
me ose nuk e tejkalon nivelin e materialitetit për pasqyrat financiare si tërësi; ose kur keq-
deklarimi(et) dhe/ose mos-pajtueshmëria e zbuluar brenda një klase të caktuar transaksionesh 
nuk është e barabartë me ose e tejkalon nivelin e materialitetit më të ulët të vendosur për këtë 
klasë të transaksioneve. Formulohet gjithashtu nëse nuk ka kufizim të fushëveprimit ose kur 
kufizimi i fushëveprimit nuk mund të shpie në shmangie të keq-deklarimit(eve) material(e) dhe/ose 
mos-pajtueshmërisë(ve).

Kufizimi i fushëveprimit ndodh kur një auditor nuk është në gjendje të marrë dëshmi të 
mjaftueshme auditimi për të arritur në përfundimin se pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë 
keq-deklarime materiale.

Auditori duhet të japë opinion të pa-modifikuar nëse arrin në përfundimin se pasqyrat financiare 
janë përgatitur, në të gjitha aspektet materiale, në pajtim me kornizën e zbatueshme financiare.

Shtojca II: Shpjegim lidhur me llojet e të ndryshme të 
opinioneve të aplikuara nga ZKA dhe pjesëve të tjera të 
Raportit të Auditimit
Raporti i auditorit për pasqyrat financiare⁵ duhet të përmbajë një opinion për pasqyrat financiare, 
bazuar në përfundimet e nxjerra nga dëshmitë e marra gjatë auditimit. Kur auditimi kryhet për të 
vlerësuar gjithashtu përputhjen me legjislacionin dhe rregulloret e tjera, auditorët kanë një 
përgjegjësi shtesë për të raportuar për pajtueshmërinë me autoritetet⁶, duke rezultuar me 
konkluzion mbi pajtueshmërinë.
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Modifikimi i opinionit në raportin e auditorit

Auditori duhet të modifikojë opinionin në raportin e auditorit nëse konstatohet se, bazuar në 
dëshmitë e marra nga auditimi, pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë keq-deklarime 
materiale dhe/ose mos-pajtueshmëri, ose nuk është në gjendje të sigurojë prova të mjaftueshme 
të auditimit për të arritur në përfundimin se pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë keq-
deklarime materiale dhe/ose mos-pajtueshmëri..

Opinioni i modifikuar mund të jetë:

-          I kualifikuar,

-          I kundërt, ose

-          Mohim opinioni

Opinioni i kualifikuar

Formulohet kur janë zbuluar keq-deklarime dhe/ose mos-pajtueshmëri, qoftë një i vetëm apo një 
grumbull, që janë të barabartë me ose e tejkalojnë nivelin e materialitetit për pasqyrat financiare si 
tërësi; ose kur keq-deklarimi dhe/ose mos-pajtueshmëria e zbuluar brenda një klase të caktuar 
transaksionesh është i barabartë me ose tejkalon nivelin e materialitetit më të ulët të vendosur për 
këtë klasë të transaksioneve. Formulohet gjithashtu nëse ka kufizim të fushëveprimit, i cili mund të 
mos shpie në shmangie të keq-deklarimit(eve) material(e).

Opinion i kundërt

Formulohet kur janë zbuluar keq-deklarime dhe/ose mos-pajtueshmëri, qoftë një i vetëm apo një 
grumbull, që tejkalon në mënyrë të përhapur nivelin e materialitetit për pasqyrat financiare si 
tërësi; ose kur keq-deklarimet dhe/ose mos-pajtueshmëritë e zbuluara brenda një klase të caktuar 
transaksionesh e tejkalojnë në mënyrë të përhapur nivelin e materialitetit më të ulët të vendosur 
për këtë klasë të transaksioneve.

“E përhapur” është term që përdoret, në kontekstin e keq-deklarimeve dhe/ose mos-
pajtueshmërive, për të përshkruar efektet e keq-deklarimeve dhe/ose mos-pajtueshmërisë në 
pasqyrat financiare; ose efektet e mundshme në pasqyrat financiare të keq-deklarimeve dhe/ose 
mos-pajtueshmërisë, nëse ka të tilla, që nuk zbulohen për shkak të pamundësisë për të marrë 
dëshmi të mjaftueshme e të duhura të auditimit. Efektet e përhapura në pasqyrat financiare janë 
ato që, sipas gjykimit të auditorit::

a) Nuk kufizohen vetëm në elemente, llogari ose zëra të veçantë të pasqyrave financave;

b) Por nëse kufizohen si të tilla, përfaqësojnë ose mund të përfaqësojnë një pjesë të
konsiderueshme të pasqyrave financiare; ose

c) Për sa i përket shpalosjeve, janë thelbësore që përdoruesit të kuptojnë pasqyrat
financiare.
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Mohim i opinionit

Formulohet kur kufizimi i fushëveprimit, d.m.th. kur pamundësia për të siguruar prova të 
mjaftueshme të përshtatshme të auditimit, është i natyrës materiale dhe pervazive.

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

Nëse auditori e konsideron të nevojshme të tërheqë 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 dëshmi të mjaftueshme e të përshtatshme se 
çështja nuk përmban keq-deklarime materiale në pasqyrat financiare, auditori duhet të përfshijë 
paragrafin e Theksimit të çështjes në raportin e tij. Paragrafi për Theksimin e Çështjes duhet t'i 
referohet vetëm informacionit të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare.

Paragrafi 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. 

Nëse auditori e konsideron të nevojshme të komunikojë 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 të 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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Shënimet fundore

¹ Pajtueshmëria me autoritetet – pajtueshmëria me të gjitha ligjet, rregullat, rregulloret, standardet dhe praktikat e 
mira relevante në sektorin publik

² Raportet tjera janë kërkesë e nenit 8 të së Rregullores 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar

³ Kolektivisht të referuara si pajtueshmëri me autoritetet

⁵ Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave

⁶ Pasqyrat financiare në sektorin publik përfshijnë po ashtu edhe pasqyrën(at) e ekzekutimit të buxhetit 

⁷ Pajtueshmëria me autoritetet: pajtueshmëria me ligjet, rregulloret, standardet, apo praktikat e mira. 
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