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I.  Përmbledhje e përgjithshme 

KPMG-ja ne emer te Zyres se Auditori Gjeneral te Kosoves, ka kryer auditimin e pasqyrave vjetore 
financiare (PVF) të Komunës së Dragashit (“Komuna”), per Zyren e Auditorit te Pergjithshem te 
Kosoves, për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2011.  

Auditimi ynë është kryer në pajtim me Standartet ndërkombëtare të auditimit, të hartuara nga 
Organizata Ndërkombëtare e Udhëzimeve Supreme të Auditimit (ONUSA) dhe ka përfshirë testimet 
dhe procedurat që ne menduam se ishin të nevojshme për të dhënë një opinion lidhur me pasqyrat 
financiare.  

Më poshtë ju lutem gjeni një ekstrakt të marrë nga opinioni i auditimit në faqën 7-10 të këtij 
dokumenti: 

"Sipas mendimit tonë, përveç mungesës së informacionit të përshkruara në paragrafet e bazës së 
opinionit të kualifikuar, pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë në të gjitha aspektet 
materiale të hyrat dhe pagesat për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2011 në përputhje me Standartet 
Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik (SNSKP) për “Raportimin financiar në bazë të 
kontabilitetit të parasë së gatshme dhe me Rregulla financiare nr 07/2011 Mbi Raportimin Vjetor të 
Organizatave buxhetore" 

Mesazhet kryesore ndaj Kryetarit, që rezultuan në kualifikim të opinionit janë:   

1. Informatat krahasuese për vitet 2009 dhe 2010 nuk janë të plota dhe të sakta. Në veçanti, çështjet 
në vijim kanë munguar ose janë shpalosur në mënyrë jo të drejtë në pasqyrat financiare: 

 Shënimi 6 “Pranimet e tjera” nuk përputhet me nenin 12 “Pasqyra e Pranimit dhe Pagesave 
në Para të Gatshme”. 

 Shënimi 15 “Të hyrat vetanake” nuk përputhet me nenin 13 “Raporti i Ekzekutimit të 
Buxhetit” për vitet 2009 dhe 2010. 

 Shënimi 16 “Grantet dhe ndihmat” nuk përputhet me nenin 13 “Raporti i Ekzekutimit të 
Buxhetit”. 

 Shënimi 30 “Përmbledhja e pasurive kapitale jo financiare mbi EUR 1,000 në posedim nga 
organizata buxhetore”nuk është plotesuar për vitet 2009 dhe 2010, Komuna ka shpalosur 
vetem paisjet dhe kategorite e tjera të pasurive nuk janë shpalosur.  

 Shënimi 35 ”Balanca e të hyrave vetanake të pashfrytëzuara” nuk përputhet me shënimin 15 
“Të hyrat vetanake” për vitet 2009 dhe 2010. 

 

Kontrollat e Brendshme 

Auditimi ynë ka identifikuar dobësi në disa fusha të menaxhimit financiar. Këto dobësi janë të 
përshkruara më në detaje brenda këtij raport. 
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Konkluzioni ynë është se sistemet e brendshme të Komunës nuk janë të dizajnuara dhe zbatuara si 
duhet për të eleminuar dobësitë evidente. Kjo duhet të adresohet për të përmirësuar efektshmërinë e 
Komunës. 

Në mënyrë që të përmirësohet funksionimi i sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollet e 
brendshme, ne i rekomandojmë Komunes për tu siguruar se:   

 Një listë gjithëpërfshirëse lidhur me pronat, objektet dhe paisjet është në posedim dhe i 
mirëmbajtur; 

 Një sistem i automatizuar i faturimit për të gjitha llojet e taksave është në posedim dhe i 
mirëmbajtur; 

 Te behen barazimet e të ardhurave në mes të zyrtarit të të hyrave vetanake dhe 
departamenteve operacionale; 

 Te marren masa për rritjen e mbledhjes së të ardhurave nga taksat e ndryshme; dhe 
 Ligji 04/L-042 lidhur me"Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë” të dyja të aplikueshme 

gjatë periudhave të ndryshme të vitit 2011, te ndiqen. 

Menaxhimentit të Komunës i është dhënë mundësia për të komentuar mbi gjetjet e prezantuara në këtë 
raport. Menaxhimenti ka rënë dakord të bëjë të gjitha përpjekjet për të adresuar te gjitha 
rekomandimet tona.  

Referojuni Shtojces 3 për përmbledhjen e rekomandimeve dhe përgjigjet. 
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II. Hyrje  

Ky auditim ka të bëjë me pasqyrat vjetore financiare të Komunës së Dragashit për vitin e përfunduar 
më 31 Dhjetor 2011.  

Është përgjegjësi e Komunës të përgatisë pasqyrat vjetore financiare sipas kërkesave të  Rregulles 
financiare 07/2011 dhe në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin 
Publik (SNSKP) për “Raportimin financiar në bazë të kontabilitetit të parasë së gatshme”.  

KPMG, në emër të Zyrës e Auditorit të Përgjithshëm është përgjegjëse për kryerjen e auditimit vjetor 
të pasqyrave financiare të Komunës, në dhe për vitin e përfunduar me 31 Dhjetor 2011.  

Auditimi përkufizohet si një verifikim i kontabilitetit financiar, duke përfshirë ekzaminimin dhe 
vlerësimin e pasqyrave financiare dhe të dhënave të tjera financiare si dhe dhënien e opinionit:  

 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;  

 Për përshtatshmërinë e funksioneve të kontrollit të brendshëm dhe të auditimit të brendshëm; 
dhe  

 Për të gjitha çështjet të cilat dalin apo kanë të bëjnë me auditimin.  

“Kemi kryer vleresimin preliminar të Komunës. Gjatë ketij vleresimi kemi rishikuar Pasqyrat 
Financiare te Komunes per periudhen e mbyllur me 30 shtator 2011 dhe kemi vvlerësuar 
pajtueshmërinë e tyre me kërkesat e rregullit financiar 06/2011, kemi vleresuar adresimin e 
recomandimeve të dhëna në vitin paraprak për Komunen nga auditor i meparshem dhe kemi shikuar 
kualitetin e menaxhmentit financiar nërmjet plotesimit të pyetsorit shendetsor.  Duke u bazuar në këtë, 
kemi këshilluar menaxhmentin. Rekomandimet tona kanë të bejnë me permirësimet që duhet të bëhen 
në lidhje me pasqyrat financiare që të jenë në përputhje me Rregullen Financiare nr. 07/2011 dhe 
Standartet Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik (SNKSP) për Raportimin Financiar të 
Kontabilitetit në baza Keshi.” 

Me qëllim të përmbushjes së përgjegjësive tona për auditimin e Komunës, ne kemi ndërmarrë 
aktivitetet si në vijim:  

 Kemi rishikuar pasqyrat vjetore financiare të Komunës në raport me buxhetin e miratuar në 
dhe dhe për vitin që përfundon me 31 Dhjetor 2011;  

 Kemi përcaktuar nëse pasqyrat vjetore financiare të Komunës janë përgatitur në pajtim me 
SNKSP “Raportimi Financiar në bazë të Kontabilitetit të Parasë së Gatshme” dhe Rregullen 
Financiare nr. 07/2011;  

 Kemi përcaktuar nivelet e materialitetit, si prag për lehtësimin e përcaktimit të llojit të 
opinionit që duhet dhënë mbi pasqyrat financiare  

 Kemi zbatuar një kombinim të mostrimit sipas gjykimit dhe sipas rastit, në përzgjedhjen e 
transaksioneve për testim;  
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 Kemi kryer testime substanciale mbi transaksionet financiare; dhe 

 Jemi mbështetur në një kombinim të intervistave, rishikimeve analitike, rishikimin e 
dokumenteve dhe verifikimin fizik për të vlerësuar vlefshmërinë dhe rregullsinë e 
transaksioneve financiare;  

Në këtë raport ne përmbledhim gjetjet gjatë auditimit të këtij viti dhe japim një opinion formal mbi 
Pasqyrat Vjetore Financiare për vitin që përfundon me 31 dhjetor 2011. 

Lidhur me opinionin tonë të auditimit për pasqyrat vjetore financiare të Komunës, standartet 
ndërkombëtare të auditimit përcaktojnë kriteret specifike të cilat rregullojnë llojin e opinionit që mund 
të jepet.  

Këto janë paraqitur më gjerësisht në Shtojcën 1 që përfshin një ekstrakt nga ISSAI 4000.  
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III. Opinioni i auditimit  

Per Komunen e Dragashit,  

                                                                                                     Prishtinë, 25 qershor  2012 

 

Ne kemi qenë të angazhuar në auditimin e pasqyrave financiare të Dragash (“ Komuna”), që përbëhen 
nga pasqyra e pranimit dhe pagesave të kesh-it për fund vitin 31 Dhjetor 2011,  një krahasim të 
shumave të buxhetuara dhe aktuale, dhe një përmbledhje të politikave të rëndësishme kontable dhe 
shënimeve të tjera shpjeguese. 

Përgjegjësia e Menaxhimit për Pasqyrat Financiare 

Menaxhimenti është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e sinqertë të këtyre pasqyrave financiare 
në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik Bazuar në Paranë e 
Gatshme (‘SNKSP’) – Raportimi Financiar sipas Kontabilitetit të Bazuar në Paranë e Gatshme dhe 
me Rregullen Financiare Nr. 07/2011 Raportimi Vjetor i Organizatave Buxhetore.Kjo përgjegjësi 
përfshin: hartimin, zbatimin dhe mbajtjen e një kontrolli të brendshëm të përshtatshëm për përgatitjen 
e sinqertë të pasqyrave financiare pa anomali materiale të shkaktuara nga mashtrimi apo gabimi. 

Përgjegjësia e Audituesve 

Përgjegjësia jonë është të shprehim një opinion mbi këto pasqyra financiare bazuar në auditimin tonë. 
Puna jonë është kryer në përputhje me Standartet ndërkombëtare të publikuara nga Organizata 
Ndërkombëtare e Udhëzimeve Supreme të Auditimit (ONUSA). Këto standarte kërkojnë që ne të 
respektojmë kërkesat etike dhe të planifikojmë dhe të kryejmë auditimin për të arritur deri të një siguri 
e arsyeshme  nëse pasqyrat financiare janë pa gabime materiale.  

Auditimi përfshin kryerjen e procedurave për të grumbulluar dëshmi auditimi për shumat dhe 
shpalosjet në pasqyrat financiare. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi jonë, duke përfshirë 
vlerësimin e rreziqeve të anomalive materiale në pasqyrat financiare, qoftë për shkak të mashtrimit 
apo gabimit. Në bërjen e këtyre vlerësimeve të rrezikut, ne e marrim në konsideratë kontrollin e 
brendshëm të entitetit në lidhje me përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare me 
qëllim hartimin e procedurave të auditimit që janë të përshtatshme për rrethanat, por jo me qëllimin 
për të shprehur një opinion mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm të entitetit. Një auditim përfshin 
gjithashtu vlerësimin e përshtatshmërisë së parimeve kontabël të përdorura dhe arsyeshmërinë e 
vlerësimeve të bëra nga menaxhmenti, si dhe vlerësimin e prezantimit të përgjithshëm të pasqyrave 
financiare. 

Ne besojmë se evidenca që ne kemi marrë është e përshtatshme dhe e mjaftueshme për të dhënë një 
bazë për opinion të kualifikuar. 

 

Baza për për një Opinion të Kualifikuar 

1. Informatat krahasuese për vitet 2009 dhe 2010 nuk janë të plota dhe të sakta. Në veçanti, 
çështja në vijim ka munguar ose është shpalosur në mënyrë jo të drejtë në pasqyrat financiare: 

 Shënimi 6 “Pranimet e tjera” nuk perputhet me Nenin e 12 "Pasqyra e Pranimit dhe 
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Pagesave në Para të Gatshme”; 

 Shënimi 15 “Të hyrat vetanake” nuk përputhet me Nenin 13 “Raporti i ekzekutimit te 
buxhetit” për vitet 2009 dhe 2010; 

 Shënimi 16 “Grantet dhe ndihmat” nuk përputhet me Nenin 13 “Raporti i ekzekutimit te 
buxhetit”; 

 Shënimi 30 “Përmbledhja e pasurive jo financiare kapitale mbi EUR 1,000 në posedim 
nga organizata buxhetore” nuk është i ploted për vitet 2009 dhe 2010 sepse Komuna ka 
shpalosur vetem paisjet dha nuk ka shpalosur kategorite e tjera të pasurive; dhe 

 Shënimi 35 “Bilanci i të hyrave vetanake të pa shpenzuara” nuk përputhet me shënimin 
15 “Të hyrat vetanake” për vitet 2009 dhe 2010.  

Opinion i kualifikuar 

Sipas opinionit tonë, përveç për mangësisë në informacionet e përshkruara në paragrafet për bazat për 
kualifikim të opinionit, pasqyrat financiare japin një pamje të vërtetë dhe të sinqertë në të gjitha 
aspektet materiale pagesat dhe pranimet për vitin 31 Dhjetor 2011 në përputhje me Standartet 
Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik Bazuar në Paranë e Gatshme (‘SNKSP’) 
Raportimi Financiar sipas Kontabilitetit të Bazuar në Paranë e Gatshme dhe me Rregullen financiare 
Nr. 07/2011 Raportimi Vjetor i Organizatave Buxhetore. 

Çështje për tu theksuar 

Pa modifikuar opinionin tonë, ne tërheqim vëmendjen për çështjen në vijim: 

 Megjithëse Komuna ka përgatitur dhe ka shpalosur një listë gjithëpërshirëse të pasurive të 
patundshme në Shënimin 30, për disa pasuri, mund të ketë pasiguri në lidhje me të drejtat e 
pronësisë mes Komunës dhe disa agjencive Qeveritare të Kosovës, dhe mungesë të 
dokumenteve mbështetëse për pronësi. 
 

 Për shkak të mungesës të dokumenteve shtesë, për matjen e një pjese të konsiderueshme të 
pronës, tokës dhe paisjeve, të shpalosura në Shenimin 30, Komuna ka kërkuar të masë këto 
artikuj të tillë me vlerë të drejtë duke u bazuar në vlerësimin e kryer nga komiteti i brendshem 
i formuar. Komiteti nuk eshte i perbere nga vlerësues profesionale dhe vlerat e raportuara ne 
pasqyrat financiare nuk jane te mbështetura nga ndonje raport vlerësimi.  

 
 
 
Çështje të tjera 

Pasqyrat financiare të Organizatës për vitin që përfundon me 31 dhjetor 2010 janë audituar nga nje 
auditor tjetër, data e raportimit te te cilit eshte 8 prill 2011 dhe shprehte opinion të kualifikuar per këto 
pasqyrave financiare. Qualifikimet janë të lidhura me: shpalosje të pa kompletuara të pagesave nga 
palët e treta, pasurive jo financiare dhe të arkëtueshmeve.  

Rishikimi i përputhshmërisë 

Përveç auditimit të pasqyrave financiare, është planifikuar dhe kryer një rishikim i përputhshmërisë 
për të shprehur një konkluzion me siguri të kufizuar nëse në të gjithë aspektet materiale, aktivitetet, 
transaksionet financiare dhe informacionet e reflektuara në pasqyrat financiare janë në përputhje me 
autoritetet që i qeverisin ato. Natyra, koha dhe masa e punës për përputhshmërinë ishin të kufizuara 
krahasuar me atë të hartuar për të shprehur një opinion me siguri të arsyeshme për pasqyrat financiare. 





10 
 

IV. Gjendja e rekomandimeve të viteve të kaluara 

Komuna e Dragashit ishte audituar nga një auditor tjetër në vitin e përfunduar me 31 dhejtor 2010. 
Auditorët e vitit paraprak kishin bërë pesë rekomandime kryesore, prej tyre vetem një ishte zgjidhur 
pjesërisht gjatë vitit 2011 e cila ka të bëjë me pronën, objektet dhe paisjet dhe 4 te tjerat mbeten per tu  
adresuar, si në vijim:  

 Pasqyrat financiare duhet të përgaditen në përputhje me rregulat financiare dhe SNKSP; 

 Të mbahet një sistem faturimi automatik për të gjitha llojet e taksave dhe duhet të merren 
masa për ngritjen e nivelit te mbledhjes së taksave; 

 Resource te tjera (vleresues te pavarur dhe te certifikuar) duhet te perfshihen ne regjistrimin 
dhe vleresimin e pronave te Komunes; dhe  

 Përmirësimet duhet të implementohen ne fushat e shpenzimeve dhe pagave dhe mëditjeve; 
dhe 

 Komiteti i Auditimit duhet të krijojë politika dhe procedura ne menyre që  te sigurojë standard 
të larta të qeverisjes. 
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V. Rezultati financiar në krahasim me Buxhetin e Aprovuar 

Analiza e Rezultatit në Pasqyrat Financiare kundrejt Buxhetit të Aprovuar tregon: 

Tabela 1: Përshkrimi i buxhetit dhe shpenzimeve  

Përshkrimi  

Buxheti 
Fillestar 

Buxheti 
Rishikuar

Buxheti

Final

2010 

Realizimi 

2009

Realizimi

Të hyrat vetanake  368  - 392 392 397

Donacionet e vendit -  - 246 181 -

Donacionet e jashtme -  - - - -

I. Gjithsej të hyrat 
dhe transferi i 
donacioneve 368 - 638 573 397

Rrogat dhe pagat 3,170  - 3,178 3,143 2,451

Mallra dhe shërbime 321  - 477 413 368

Shpenzimet komunale 96  - 115 115 95

Subvencionet dhe 
transferet 36  - 36 36 32

Investimet Kapitale 1,959  - 2,163 1,978 1,619

Rezervat -  - - - -

II. Gjithsej 
shpenzimet  5,582  - 5,969 5,685 4,565

Ndryshimi I-II -  - 117 - -

Shumat e buxhetuara janë nxjerrë nga pjesët në vijim në kuadër të Pasqyrave Financiare, për vitin e 
mbyllur më 31 Dhjetor 2011: Neni 13 Raporti i ekzekutimit të buxhetit. 

Konkluzioni 

Të ardhurat totale aktuale dhe transferet e donacioneve ishin më të ulëta se buxheti final per 65 mijë 
euro për shkak se donacionet ishin më te ulëta për 65 mijë euro. 

Të dalurat totale aktuale dhe transferet e donacioneve ishin më të ulëta se buxheti final per 284 mijë 
euro për shkak se pagat dhe mëditjet ishin qenë më te ulëta per 35mije euro, mallrat dhe shërbimet më 
te ulëta per 65 mijë euro dhe shpenzimet kapitale më te ulëta per 184 mijë euro.  

Buxheti fillestar ishte më i ulët per 270 mije euro nga buxheti përfundimtar për shkaqet si më poshte: 
të hyrat vetanake dhe të hyrat vetanake të bartura fillimisht ishin parashikuar me te uleta per 141 mije 
euro dhe granti nga donatorët per 246 euro. Të gjitha ndryshimet në buxhetin fillestar janë miratuar 
siç duhet nga Kryetari dhe Kuvendi Komunal. Këto ndryshime janë mbështetur edhe nga vendimi 
kuvendit dhe të mandatuar nga korniza ligjore ligji 03/L-048. 

Buxheti i pashpenzuar i Komunes ne 2011 eshte 4.8%.  
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VI. Pasqyrat financiare- Pajtueshmëria me kornizen e 
raportimin dhe kualiteti i informacioneve financiare  

Të Gjeturat 

Kërkesat e LMFPP nr. 03/L-048 dhe Rregullit financiar nr. 07/2011: 

 Komuna ka përgatitur pasqyrat financiare në pajtueshmëri me Rregullen financiare nr. 
07/2011. 

 Pasqyrat  Financiare janë nënshkruar nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe Zyrtari Kryesor 
Financiar nga subjektit te audituar; 

 Pasqyrat Financiare janë nënshkruar brenda kornizës kohore me 31 janar 2012 dhe janë 
dorëzuar në Ministrinë e Financave (MF); 

 Pasqyrat Financiare janë pranuar vetëm në gjuhën shqipe; dhe 

 Komuna ka përgatitur dhe ka dorëzuar raporte të rregullta tremujore tek MF gjatë vitit 2011. 

Rekomandimi 1  

Komuna duhet gjithashtu të përgadisë pasqyrat fianciare edhe në gjuhën serbe. 

VII. Menaxhimi financiar 

VII.1 Të hyrat (duke përfshirë ato vetanake) 

Të Gjeturat 

Gjatë testimit tonë të të hyrave ne kemi vërejtur: 

 Sistemi i faturimit. Një sistem automatik i faturimit ekziston vetëm për tatimin në pronë.  Për 
kategoritë e tjera të të ardhuarve nuk aplikohet ndonjë sistem i faturimit. Në vend të kësaj 
regjistrohen vetëm paratë e pranuara në kesh nga këto burime. 

 Mbledhja e të hyrave. Me përjashtim të tatimit mbi pronë, menaxhmenti i Komunës nuk mban 
libër të veçant apo listë të të gjithë debitorëve nga tatime të ndryshme. Pa regjistrimin e duhur, të 
detajuar dhe të saktë të të gjithë debitorëve, Komuna nuk mund të përgatis një buxhet të 
besueshëm dhe të saktë, të raportoj një tregues mbledhshmerie të saktë apo të ndjekin mbledhjen e 
të hyrave vetanake në kohën e duhur.  

 Barazimi i të hyrave. Me përjashtim të nënpunësit e licencës të biznesit, asnjë departament tjeter 
nuk performon ndonja barazim formal të të hyrave te mbledhura me departamentin e kontabilitetit 
gjatë vitit 2011. 



13 
 

 Dobësitë e sistemit të automatizuar të faturimit. Faturimi i tatimit në pronë është i centralizuar dhe 
Komuna nuk mund të shqyrtojë dhe monitorojë mbledhjet e të hyrave sepse bëhet automatikisht 
nga sistemi. 

 Regjistrimi i të hyrave në SIMFK.Shumat e marra nga të hyrat vetanake në bankë, ne datat si në 
vijim: 5,6,10,11,12,13 dhe 14 janar 2011, nuk janë regjistruar në SIMFK deri më 17 janar 2011 
dhe janë regjistruar vetëm në totale për secilën ditë. Kjo ka ndodhur sepse nënpunësi i të hyrave 
vetanake nuk ka marrë kodin autorizues te sistemit deri më 17 Janar 2011.   

Rekomandimi 2  

Ne rekomandojmë që Kryetari të sigurohet se Komuna do të ndërmarrë hapa për te përmirësuar 
sistemin e kontabilitetit dhe te faturimit në mënyre që të sigurojë kontrolle të sigurta, eficiente dhe 
efektive në faturim dhe të hyra. Përmirësimi i procedurave të lidhura me këto sisteme do ti 
mundësonte menaxhmentit të monitorojë dhe menaxhojë rreziqet e mëdha dhe të sigurojë që vendimet 
në lidhje me buxhetimin, planifikimin dhe mbledhjen e të hyrave janë bartur siç duhet. Ne i 
rekomandojmë komunës të konsiderojë pikat si në vijim:  

 Implementimin e një sistemi te faturimit që përfshin detaje të përditësuara për paguesit, adresën e 
tyre te tanishme, historinë dhe normën e mbledhjes se të hyrave nga këta pagues. Qasje në 
informacion të tille duhet të kenë vetëm një numër të limituar personash dhe të autorizuar nga 
menaxhmenti. 

 Të vendosë dhe të kontrollojë nga qendra tarifat dhe normat e taksave ne sistem, në mënyre që të 
llogarisë dhe gjenerojë automatikisht faturat. Ky gjenerim i faturave gjithashtu duhet të 
autorizohet dhe të rishikohet.  

 Të ekzistojë një lidhje automatike në mes të sistemit të faturimit dhe sistemit të kontabilitetit në 
mënyre që informacioni të procesohet automatikisht në librin kryesor të kontabilitetit.  

 Të lidhen automatikisht zyra e faturimit me operacionet dhe të bëhen barazime të rregullta në mes 
tyre, për rastet ku faturimi direkt lidhet me sherbimet nga zyra operacionale. Kjo është veçanërisht 
e rëndësishme në rastet kur ekzekutohet një numër i madh i transaksionesh. 

 Të regjistroj të hyrat vetanake në SIMFK në kohën e duhur dhe me detajet e kërkuara. 
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VII.2 Shpenzimet  

2.1       Blerjet përmes prokurimet  

Të Gjeturat 

Gjatë inspektimit tone të dokumenteve për mostrën tone të dosjeve të prokurimit ne kemi vërejtur disa 
mospërputhshmëri me procedurat siç kërkohet nga Ligji për Prokurim Publik PL  04/L042. Këto mos 
përputhje janë përshkruar më poshtë: 

 Deklarata e përcaktimit dhe nevojave të fondeve në disponim mungon ne tre prokurime: 
300/10/25/121ne lidhje me prokurimin per blerjen e furnizimeve per zyre, 600/10/26/221 ne 
lidhje me prokurimin per mirmbajtjen e veturave dhe 110/10/24/121 lidhur me prokurimin per 
nafte per ngrohje. 

 Në prokurimet në vazhdim, çmimi i vlerësuar në deklaraten e përcakimit dhe nevojave të fondeve 
në disponim mungon: 621/11/32/121 lidhur me prokurimin per furnizimi me dru per ngrohje, 
621/11/46/521 ne lidhje me prokurimin per ndertimin e ujsjellesit dhe 621/11/44/521 lidhur me 
prokurimin per asfaltimin e rruges. 

 Prokurimi me nr. 621/11/32/121 lidhur me prokurimin per furnizim me dru per nrohje, Zyrtari i 
pranimit te mallrave dhe sherbimeve ka nënshkruar edhe si Zyrtar Autorizues.  

Rekomandimi 3 

Ne rekomandojmë që Kryetari të sigurohet se Komuna do të ndërmarrë hapa të mëtejshëm për 
përmirësimin e kontrolleve mbi shpenzimet dhe pagesat, dhe të jetë në pajtueshmëri të plotë me 
legjislacionin dhe kërkesat e rregulloreve lokale. 

2.2 Blerjet tjera  

Të Gjeturat 

Nuk ka gjetje për të raportuar. 

2.3 Shpërblimet (Pagat dhe Mëditjet) 

Të Gjeturat 

 Nga testet e performuara ne kemi vërejtur se e gjithë dosja e personelit me inicialet H.H. 
mungonte, kjo ka ndodhur sepse punonjesi ka tërhequr dokumentat për të kompletuar procedurën 
për pension. 

 Trembëdhjetë nga shtatëmbëdhjetë rastet e CPO-ve të pagave nuk ishin të nënshkruara nga 
Zyrtari i Departamentit Administrativ.  
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 Për punëtorin me iniciale B.H., nënshkrimi i punëtorit mungonte në kontrate dhe koeficienti i 
pagës, sipas kontratës, nuk përputhet me atë në sistemin e pagave. 

Rekomandimi 4 

Ne rekomandojmë që Kryetari të sigurohet se Komuna do të ndërmarrë hapa të mëtejshëm për 
përmirësimin e kontrolleve dhe të jetë në pajtueshmëri të plotë me legjislacionin dhe kërkesat e 
rregulloreve lokale ne lidhje me personelin. 

VII.3 Transferet dhe Subvencionet 

Të Gjeturat  

Nuk ka gjetje për të raportuar. 

VII.4 Pasurit dhe Borxhet   

4.1 Paraja e gatshme dhe ekuivalentët e saj  

Të Gjeturat  

Nuk ka gjetje për të raportuar  

4.2 Trajtimi i të arkëtueshmeve   

Të Gjeturat  

Komuna nuk ka një proces të identifikimit, evidentimit apo ndjekjes të faturave të lëshuara për 
tatimet.  

Duke u bazuar në vëzhgimet tona të dokumenteve, shumë nga të arkëtueshmet e shpalosura në 
pasqyrat financiare, lidhen me vitet parapake. Komuna nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për të 
mbledhur këto shuma dhe nuk ka bërë asnjë analizë të vjetersise.  

Rekomandimi 5 

Ne rekomandojmë që Kryetari të sigurojë qe një proces të dizajnohet dhe themelohet i cili do te 
siguroje qe te arketueshmet te regjistrohen pas leshimit te secilës fature dhe qe shumat qe u ka kaluar 
afati i pageses te ndiqen rregullisht.  
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4.3 Pasuritë kapitale  dhe jo kapitale   

Të Gjeturat 

Megjithëse Komuna ka përgatitur dhe shpalosur një listë të plotë të pasurisë së pronës në shënimin 
30, për disa pasuri, mund të ketë paqartësi në lidhje me të drejtat e pronësise mes Komunës dhe disa 

Agjensive Qeveritare të Kosovës, dhe mungesë të dokumentacioneve mbështetëse. 

Për shkak të mungesës së dokumentacioneve mbështetëse për matjen e një pjese të konsiderueshme të 
pronës, objekteve dhe paisjeve të shpalosura në shënimin 30, Komuna ka matur këto mjete me vlerë të 
drejtë duke u bazuar në vlersimin e bërë nga një komitet i brendshëm. Komiteti nuk është i përbërë 
nga eksperte të vlerësimit dhe shumat e raportuara në pasqyrat financiare nuk janë të mbështetura nga 
raporte të vleresimit.  

Rekomandimi 6 

Ne i rekomandojmë Kryetarin të përfshijë burime shtesë në regjistrimin dhe vlerësimin e pasurive të 
Komunës. Përfshirja e vlerësuesve të pavarur dhe të çertifikuar rekomandohet sepse është praktika më 
e mirë në këto raste. Megjithate, Komuna duhet te marre ne konsiderate nje analize te kostos vs. 
benefiteve perpara se te angazhoje vleresues te jashtem.  

4.4 Borxhet  

Pasqyra e obligimeve  të papaguara ndaj furnitorëve në fund të vitit 2011 ishte në vlerë prej EUR 24 
mijë. Këto obligime barten për pagesë në vitin fiskal 2012. 

Të Gjeturat  

Sipas Ligjit me nr. LPFMM 03/L-048, Nenit 39.1, organizata buxhetore është përgjegjëse për 
sigurimin e pagesës brenda dhridhjetë (30) dite kalendarike pas marrjes së faturës, për secilën faturë të 
vlefshme dhe kërkesës për mallra dhe shërbime të furnizuara dhe/apo punëve të përfunduara për 
organizatën e buxhetore përkatëse. Ne kemi vërejtur se shumë nga faturave te prezantuara te 
papaguara u ka kaluar afati prej tridhjetë (30) ditë në fund të vitit.   

Rekomandimi 7 

Ne i rekomandojmë Kryetarit te Komunës të sigurojë se komuna do të ndërmarrë hapa të mëtejshme 
për të përmirësuar procedurat e kontrollit mbi shpenzimet dhe pagesat, dhe të jetë plotësisht në 
përputhje me kerkesat e ligjeve dhe  rregulloret lokale. Duhet të bëhen të gjitha përpjekjet për të bërë 
pagesat brenda tridhjetë (30) diteve. 
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VII.5 Raportimi aktual dhe afati kohor në procesin e buxhetit të 
përgjithshëm 

Përmbushja e detyrimeve aktuale të raportimit të jashtëm si dhe procesi i  buxhetimit: 

 Kërkesat buxhetore u realizuan në kohën e duhur; 

 Raportet tremujore, duke përfshirë pasqyrat financiar për nëntë muaj, janë dorëzuar në kohën 
e duhur në MF; 

 Draft plani i prokurimit po ashtu është dorëzuar në MF me kohë; 

 Plani i vepritmit për implementimin e rekomandimeve është përfshirë në pasqyrat financiare 
vjetore të Komunës. 

Të Gjeturat 

Nuk ka gjetje te tjera për të raportuar.  

VIII. Kontrolli mbi menaxhimin 

VIII.1 Sistemet e Kontrollit të Brendshëm 

Të Gjeturat 

Burimi kryesor i besueshëm i informacionit për përgatitjen e pasqyrave financiare është Free 

Balance. Megjithatë, pasi Free Balance nuk përdoret në regjistrimin e pagesave nga palët e treta, apo 
faturat e papaguara, nuk mund të përdoret vetem për të prodhuar  pasqyrave financiare gjithe 
perfshirese për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2011.  

Pikat në vijim nuk janë shpalosur apo janë shpalosur në mënyrë të gabuar, në pasqyrat financiare per 
vitin qe përfundon me 31 Dhjetor 2011: 

1. Informatat komperative për vitet 2009 dhe 2010 nuk janë të kompletuara dhe të sakta. Në 
veçanti, pjesët në vijim mungojnë apo janë shpalosuar gabim në pasqyrat financiare. 

 Shënimi 16, “Grantet dhe ndihmat” nuk barazohet me nenin 13 “Buxheti dhe raporti 
ekzekutiv”. 

 Shënimi 30, “Përmbledhja e pasurive kapitale jo financiare mbi EUR 1,000 në posedim nga 
organizata buxhetore” nuk është e kompletuar për vitet 2009 dhe 2010 sepse Komuna ka 
shpalosur vetëm paisjet dhe asnjë kategori tjetër e pasurive nuk është shpalosur. 

 Shënimi 6, “Pranimet tjera” nuk barazohen me nenin 12 “Pasqyra e pranimeve dhe 
pagesave”. 
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 Shënimi 15, “Të hyrat vetanake” nuk barazohet me nenin 13 “Raporti i buxhetit ekzekutues” 
për vitet 2009 dhe 2010.  

 Shënimi 35, “Balanca e të hyrave vetanake të pashpenzuara” nuk barazohet me shënimin 15 
“Të hyrat vetanake” për vitet 2009 dhe 2010. 

Rekomandimi 8 

Ne rekomandojë Kryetarit të siguroj që përgatitja e pasqyrave financiare të Komunës duhet të 
përfshijë procedura dhe mjete të cilat janë të dizajnuara të sigurojnë që informatat e kërkuara janë 
regjistruar, procesuar, përmbledhur dhe raportuar në mënyrë të saktë në pasqyrat financiare. 

VIII.2 Komiteti i auditimit 

Te gjeturat   

Edhe pse Komuna ka formuar komitetin e auditimit, ai nuk ka bere ndonje pune gjate vitit 2011. 

Rekomandimi 9 

Ne rekomnadojme qe Komuna duhet te pergadise politika dhe procedura te pershtatshme dhe te 
siguroj standard te larte te qeverisjes. Komiteti i Auditimit duhet të rishikojë statusin aktual dhe të 
propozojë veprime për përmirësime si më poshtë: 

-  Kontabiliteti dhe proceset e raportimit financiar të Komunës; 

-  Vlerësimi i sistemeve të kontrollit të brendshëm të implementuara nga Menaxhimi; 

-  Proceset e auditimit të brendshëm dhe të jashtëm; 

- Përputhshmëria, raportimi dhe strukturat e kontrollit në gjithë Komunën të tilla që sigurojnë                 
përputhje me kërkesat financiare, rregullatore dhe ligjore; dhe 

-  Plani i auditimit të brendshëm dhe ndjekja e gjetjeve të auditimit të brendshëm. 

  

 

 

 

 

 

 



19 
 

IX. Një konkluzion i Përgjithshëm mbi Menaxhmentin e 
Komunës së Dragashit 

Konkluzionet e përgjithshme  

Siç u diskutua në këtë raport, përmirësime duhet të bëhen në fushat e të ardhurave, të prokurimit, 
shpërblimet, trajtimin e arkëtueshme, pagesën e detyrimeve brenda afatit të kërkuar, matja e pasurive 
kapitale dhe jo kapitale, sistemet e kontrollit të brendshëm, Auditim të Brendshëm dhe Komitetit të 
Auditimit    

Rekomandimet e pergjithshme 

 Pasqyrat financiare duhet te pergaditen ne perputhje me Rregullat Financiare aktuale dhe 
SNKSP. 

 Të bëhet implementimi i një sistemi të faturimit automatik për të gjitha llojet e të hyrave, të 
bëhet barazimi i të dhënave te mbajtura ne kontabilitet me ato te zyrtarit te te hyrave apo 
departamenteve operacionale dhe të ndërmerren masa për rritjen e arkëtimit të të hyrave nga 
taksat e ndryshme; dhe  

 Duhet te behen te gjitha perpjekjet qe te permiresohet procedurat per shpenzimet 

 Duhet te behen perpjekje te paguhen faturat e papaguara brenda vitit. 

 Komiteti i auditimit duhet te kryej detyrat dhe pergjegjesite e tij dhe duhet te krijoje politika 
dhe procedura per te siguruar standarde te larta te qeverisjes. 
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Shtojca I. Llojet e ndryshme të Opinioneve të Auditimit te 
aplikuara nga KPMG në Auditimin Vjetor 2011 

(e shkëputur nga ISSAI 400) 

9. Një opinion i auditimit normalisht është një format standard, ndërlidhur me pasqyrat financiare si 
tërësi, duke shmangur nevojën për të caktuar gjatësinë e saj por duke bartur sipas natyrës së saj një 
kuptim të përgjithshëm tek lexuesit sipas kuptimit të saj. Natyra e këtyre fjalëve do të ndikohet nga 
korniza ligjore të auditimit, por përbërja e opinionit duhet të tregoj qartë a është i pakualifikuar apo i 
kualifikuar, apo nëse është i kualifikuar në disa çështje të caktuara apo është opinion i kundërt 
(paragrafi 14), apo është mohim i opinionit (paragrafi 15). 

10. Një opinion i pakualifikuar jepet kur auditori është i kënaqur në të gjitha aspektet    
      materiale që:  
(a)  pasqyrat financiare janë përgatitur duke shfrytëzuar baza dhe politika të pranuara të  
      kontabilitetit të cilat janë zbatuar në mënyrë konsistonte (të qëndrueshme); 
(b)  pasqyrat janë në pajtim me kërkesat statusore dhe rregulloret relevante; 
(c)  pamja e paraqitur në pasqyrat financiare janë në përputhje me njohuritë e auditorit në  
       lidhje me entitetin e audituar;  
(d) është një shpalosje adekuate e të gjitha çështjeve materiale relevante për pasqyrat  
      financiare.  

11. Theksi i çështjeve. Në disa rrethana auditori mundet të konsideroj se lexuesi nuk do të kuptoj në 
mënyrë të duhur pasqyrat financiare nëse vëmendja është përqendruar në çështje të pazakonshme apo 
të rëndësishme. Si një rregull e përgjithshme, auditori kur jep një opinion të pakualifikuar kjo nuk i 
referohet ndonjë aspekti specifikë të pasqyrave financiare në opinionin e tij në rast se kjo mund të 
interpretohet gabimisht si opinion i kualifikuar. Me qëllim të shmangies së kësaj përshtypjeje, 
referencat që janë menduar si; nënvizim i çështjes; gjinden në paragrafët e ndara nga opinioni. 
Sidoqoftë, auditori nuk duhet të përdor nënvizimin e çështjes për të përmirësuar mungesën e 
shpalosjeve të duhura në pasqyrat financiare apo si alternativ, zëvendësim për kualifikim të opinionit.  

12. Auditori mund të mos jetë në gjendje të shpreh një opinion jo të kualifikuar kur ekziston një 
nga ato rrethana dhe në gjykimin e auditorëve, afektin e tyre është ose mund të jetë materiale për 
pasqyrat financiare: 

(a) Ka pasur limitime në fushëveprimin e auditimit; 

(b) Auditori konsideron që pasqyrat janë jo komplete apo çorientues apo ekziston një ndarje e 
pajustifikuar nga Standartet e pranueshme të kontabilitetit; apo 

(c) Ekzistojnë paqartësi që ndikojnë në pasqyrat financiare.  

13. Opinioni i Kualifikuar. Aty ku auditori nuk pajtohet apo nuk është i sigurt në lidhje me një ose 
me tepër artikuj të veçantë në pasqyrat financiare e që janë materiale por jo edhe fundamentale në 
kuptimin e pasqyrave, duhet të jepet  një opinion i kualifikuar. Formulimi i opinionit normalisht 
tregon një rezultat të kënaqshëm ndaj subjektit të audituar, sa i përket një pasqyre të qartë dhe 
koncize, të çështjeve të mospajtimit apo edhe të paqartësive që ngrisin opinion e kualifikuar.  
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I ndihmon përdoruesit e pasqyrave nëse efekti financiar i paqartësisë apo edhe i mosmarrëveshjeve 
është përcaktuar nga ana e Auditorit edhe pse kjo nuk është gjithmonë praktike apo relevante.  

14. Opinioni i Kundërt. Aty ku Auditori nuk ka mundësi të jap një opinion mbi pasqyrat financiare 
në tërësi, për shkak të mosmarrëveshjeve që është aq thelbësore ngase e minon pozitën e prezantuar 
në vazhdim që opinioni që kualifikohet në aspekte të caktuara nuk do të jetë adekuat, atëherë jepet 
opinion i Kundërt. Formulimi i një opinioni të tillë e bën të qartë se pasqyrat financiare nuk janë 
prezantuar në mënyrë të drejtë, duke specifikuar qartë dhe në mënyrë koncize të gjitha çështjet e 
mosmarrëveshjeve. Përsëri, është një ndihmesë që efekti financiar mbi pasqyrat financiare përcaktohet 
aty ku duhet dhe është praktik.  

15. Mohimi i Opinionit. Aty ku Auditori nuk mund të jep opinion në lidhje me pasqyrat financiare, të 
marrë si tërësi për shkak të paqartësisë apo restrikcionit të fushëveprimit që është thelbësor që një 
opinion që është i kualifikuar në aspekte të caktuara nuk do të jetë adekuat, jepet opinion i kundërt. 
Formulimi i një opinioni të tillë e bënë të qartë që një opinion nuk mund të jepet, duke specifikuar në 
mënyrë të qartë dhe koncize të gjitha çështjet e paqarta. 

16. Është bërë zakon që ISA të ofrojnë një raport të detajuar për të plotësuar opinion në rrethana në të 
cilat është e pamundur të jepet një opinion jo i kualifikuar.
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Shtojca 2: Rekomandimet e vitit paraprak 

Komponenti i 
Auditimit 

Rekomandimi i dhene Rekomandimi 
i 
implementuar 
plotesisht 

Pjeserisht i adresuar I pa adresuar 

VI. Pasqyrat Financiare 
- Pajtueshmëria me 
kornizën e raportimit 
dhe cilësinë e 
informacionit

Përgatitja e pasqyrave financiare duhet të 
përfshijë procedurat dhe mjetet për të 
siguruar që informacioni i kërkuar është i 
regjistruar, përpunuar, përmbledhur dhe 
raportuar në mënyrë të drejtë në pasqyrat 
financiare.  

Pasqyrat financiare për 
vitin e mbyllur më 31 
dhjetor 2011 nuk janë 
paraqitur në gjuhën serbe. 

VII.4.3 Aktivet dhe 
Borxhet 

 
 
Të mbahet një regjistër të plotë të pronës, 
impianteve dhe pajisjeve.  

Zyrtari për regjistrimin e ndërtesave, 
makinerive e pajisjeve është trajnuar 
dhe regjistrimi i pronës ka filluar.  

VII.1 Te ardhurat
Të përmirësohet faturimi dhe sistemi i 
kontabilitetit

 
Nuk eshte adresuar

VII 2.2 Blerjet përmes 
Prokurimit 

Kryetari duhet të sigurojnë që Komuna 
ndërmerr hapa të mëtejshme për të 
përmirësuar kontrollin mbi shpenzimet 
dhe pagesat dhe në mënyrë rigoroze të 
jete ne përputhje me ligjet dhe kërkesat 
rregullatore locale.   Nuk eshte adresuar

VIII.  
Kontrolli i 
Menagjmentit 
 
 

Komuna duhet të krijojë politika dhe 
procedura të duhura për të siguruar një 
standard të lartë të qeverisjes 
korporative.Komiteti i Auditimit duhet të 
rishikojë statusin aktual dhe të propozojë 
veprimet për përmirësim në vijim: 

 

  

Vendimi për të formuar 
komitetin e auditimit 
është marrë. Komiteti i 
auditimit nuk ka bërë 
ndonjë punë ende.
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Komponenti i 
Auditimit 

Rekomandimi i dhene Rekomandimi i 
implementuar 
plotesisht 

Pjeserisht i adresuar I pa adresuar

VIII.  
Kontrolli i 
Menagjmentit 
(vazhdim) 

• "Procesin e kontabilitetit dhe raportimit 
financiar te Komunes; 

 • Vlerësimi i sistemeve të kontrollit të 
brendshëm të zbatuara nga 
menaxhmenti; 

 • Proceset e auditimit të brendshëm dhe 
të jashtëm; 

 • Strukturat per pajtueshmëri, raportim 
dhe  kontroll në gjithë Komunën për tu 
siguruar përputhjen me kërkesat 
financiare, rregullatore dhe ligjore; 

 • Plani i Auditimit të Brendshëm dhe 
ndjekjen e gjetjeve të Auditimit të 
Brendshëm 
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Shtojca 3 Komentet e menaxhmentit se Komunes se Dragashit dhe pergjigjet e KPMG-se  

REKOMANDIMET 
Pajtoh
emi 

Pajtohemi 
pjesërisht 

Nuk  
pajtohemi Komentet e Komunës 

Komentet e KPMG-
së 

Rekomandimi 1: 

Komuna duhet gjithashtu të përgadisë pasqyrat 
fianciare edhe në gjuhën serbe. 

Po   
Pasqyrat Financiare jane dizajnue nga 
ana e Ministrise se Financave dhe eshte 
punuar sipas Rregullit financiar nr. 
07/2011.Te dhenat e prezantuara ne 
pasqyra financiar, burimin e kane nga 
SIMFK, perveq te arketueshmeve, 
obligimeve te pashlyera dhe detyrimeve 
kontigjente. 

Komuna nuk ka 
pergaditur pasqyra 
financiare ne gjuhen 
serbe 

Rekomandimi 2: 

Ne rekomandojmë që Kryetari të sigurohet se Komuna do 
të ndërmarrë hapa për te përmirësuar sistemin e 
kontabilitetit dhe te faturimit në mënyre që të sigurojë 
kontrolle të sigurta, eficiente dhe efektive në faturim dhe 
të hyra. Përmirësimi i procedurave të lidhura me këto 
sisteme do ti mundësonte menaxhmentit të monitorojë dhe 
menaxhojë rreziqet e mëdha dhe të sigurojë që vendimet 
në lidhje me buxhetimin, planifikimin dhe mbledhjen e të 
hyrave janë bartur siç duhet. Ne i rekomandojmë komunës 
të konsiderojë pikat si në vijim:  

 Implementimin e një sistemi te faturimit që përfshin 
detaje të përditësuara për paguesit, adresën e tyre te 
tanishme, historinë dhe normën e mbledhjes se të 
hyrave nga këta pagues. Qasje në informacion të tille 
duhet të kenë vetëm një numër të limituar personash 
dhe të autorizuar nga menaxhmenti. 

Po   Permiresimi i sistemit te faturimit 
dhe faturimi automatik eshte nje 
obligim qe duhet te realizohet ne 
menyre unike per te gjitha 
organizatat buxhetore ne nivel te 
Republikes se Kosoves. 

Nji lidhje e tille automatike do te 
mundesoje kontrol me te mire te te 
hyrave vetanake. 

Komuna ka rene 
dakord me komentet 
tona 
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REKOMANDIMET 
Pajtoh
emi 

Pajtohemi 
pjesërisht 

Nuk  
pajtohemi Komentet e Komunës 

Komentet e KPMG-
së 

Rekomandimi 2 (vazhdim): 
 Të vendosë dhe të kontrollojë nga qendra tarifat dhe 

normat e taksave ne sistem, në mënyre që të llogarisë 
dhe gjenerojë automatikisht faturat. Ky gjenerim i 
faturave gjithashtu duhet të autorizohet dhe të 
rishikohet.  

 Të ekzistojë një lidhje automatike në mes të 
sistemit të faturimit dhe sistemit të kontabilitetit 
në mënyre që informacioni të procesohet 
automatikisht në librin kryesor të kontabilitetit.  

 Të lidhen automatikisht zyra e faturimit me 
operacionet dhe të bëhen barazime të rregullta në 
mes tyre, për rastet ku faturimi direkt lidhet me 
sherbimet nga zyra operacionale. Kjo është 
veçanërisht e rëndësishme në rastet kur 
ekzekutohet një numër i madh i transaksionesh. 

 Të regjistroj të hyrat vetanake në SIMFK në 
kohën e duhur dhe me detajet e kërkuara. 

 

 

     

Rekomandimi 3: 

Ne rekomandojmë që Kryetari të sigurohet se Komuna do 
të ndërmarrë hapa të mëtejshëm për përmirësimin e 
kontrolleve mbi shpenzimet dhe pagesat, dhe të jetë në 
pajtueshmëri të plotë me legjislacionin dhe kërkesat e 
rregulloreve lokale. 

 Po   

Eshte obligim ligjor që çdo pagese 
dhe shpenzim të jetë në harmoni me 
ligjet dhe rregullat financiare.  

Komuna ka rene 
dakord me gjetjet tona 
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REKOMANDIMET 
Pajtoh
emi 

Pajtohemi 
pjesërisht 

Nuk  
pajtohemi Komentet e Komunës 

Komentet e KPMG-
së 

Rekomandimi 4 

Ne rekomandojmë që Kryetari të sigurohet se Komuna do 
të ndërmarrë hapa të mëtejshëm për përmirësimin e 
kontrolleve dhe të jetë në pajtueshmëri të plotë me 
legjislacionin dhe kërkesat e rregulloreve lokale ne lidhje 
me personelin. 

 

 

Po     

Rekomandimi 5: 

Ne rekomandojmë që Kryetari të sigurojë qe një proces të 
dizajnohet dhe themelohet i cili do te siguroje qe te 
arketueshmet te regjistrohen pas leshimit te secilës fature 
dhe qe shumat qe u ka kaluar afati i pageses te ndiqen ne 
menyre te vazhdueshme.  

Po     

Rekomandimi 6: 

Ne rekomandojmë Kryetarin të përfshijë burime shtesë në 
regjistrimin dhe vlerësimin e pasurive të Komunës. 
Përfshirja e vlerësuesve të pavarur dhe të çertifikuar 
rekomandohet sepse është praktika më e mirë në këto 
raste. 

Po   Do te veprohet sipas rekomandimeve te 
cilat i jep Ministria e Financave lidhur 
me regjistrimin dhe vleresimin e 
pasurise komunale. 

 

Komuna ka rene 
dakort me gjetjet tona 

Rekomandimi 7: 

Ne i rekomandojmë Kryetarit te Komunës të sigurojë se 
komuna do të ndërmarrë hapa të mëtejshme për të 
përmirësuar procedurat e kontrollit mbi shpenzimet dhe 
pagesat, dhe të jetë plotësisht në përputhje me kerkesat e 
ligjeve dhe  rregulloret lokale. Duhet të bëhen të gjitha 
përpjekjet për të bërë pagesat brenda tridhjetë (30) dite. Po   

Obligimet e pa paguara ne perfundim te 
vitit buxhetor jane si rrjedhim i 
mungeses se mjeteve buxhetore.Lidhur 
me keto obligime rregullisht ne baza 
mujore  është raportue në Ministriune 
eFinancave –Departamentin e Thesarit. 

Komuna ka rene 
dakort me gjetjet tona 
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REKOMANDIMET 
Pajtoh
emi 

Pajtohemi 
pjesërisht 

Nuk  
pajtohemi Komentet e Komunës 

Komentet e KPMG-
se 

Rekomandimi 8 

Ne rekomandojë Kryetarit të siguroje që përgatitja e 
pasqyrave financiare të Komunës duhet të përfshijë 
procedura dhe mjete të cilat janë të dizajnuara të sigurojnë 
që informatat e kërkuara janë regjistruar, procesuar, 
përmbledhur dhe raportuar në mënyrë të saktë në pasqyrat 
financiare. 

Po    The Municipality has 
agreed with our 
comments 

Rekomandimi 9 

Ne rekomnadojme qe Komuna duhet te pergadise politika 
dhe procedura te pershtatshme dhe te siguroj standard te 
larte te qeverisjes. Komiteti i Auditimit duhet të rishikojë 
statusin aktual dhe të propozojë veprime për përmirësime 
si më poshtë: 

-  Kontabiliteti dhe proceset e raportimit financiar të 
Komunës; 

-  Vlerësimi i sistemeve të kontrollit të brendshëm të 
implementuara nga Menaxhimi; 

-    Proceset e auditimit të brendshëm dhe të jashtëm; 

-     Përputhshmëria, raportimi dhe strukturat e kontrollit 
në gjithë Komunën të tilla që siguroje përputhje me 
kërkesat financiare, rregullatore dhe ligjore; dhe 

-  Plani i auditimit të brendshëm dhe ndjekja e gjetjeve të 
auditimit të brendshëm 

Po     



1 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Raporti Vjetor Financiar 

Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dragash, 2011 

 
 
 

 

 
 

 





Komuna e Dragashit 
Neni 12. Pasqyra e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme   
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2011     2010     2009     

Llogaria e 
vetme e 
Thesarit 

Pagesat nga 
palët e treta 
të jashtme

Llogaria e 
vetme e 
Thesarit 

Pagesat nga 
palët e treta 
të jashtme

Llogaria e 
vetme e 
Thesarit 

Pagesat 
nga palët 
e treta të 
jashtme 

BKK BKK BKK 
Shënime € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 

BURIMET E FONDEVE 

Granti qeveritar 2 5,122 - 4,067 - 3,452 - 
Të hyrat vetanake 3 382 - 442 - 423 - 
Fondi për qëllime të dedikuara - - - - - 
Grantet e përcaktuara të   
donatorëve 4 181 - 55 - 4 
Fondi i huazimeve 5 - - - - - - 
Pranimet tjera  6 - 60 - 46 - 181 

Totali 5,685 60 4,564 46 3,879 181 
SHFRYTEZIMI I 
FONDEVE 
Operacionet 

Pagat dhe mëditjet  7 3,143 - 2,450 - 2,180 - 
Mallrat dhe shërbimet 8 412 - 368 - 343 - 
Shërbimet komunale  9 115 - 95 - 94 - 

3,670 - 2,913 - 2,617 - 
Transferet  

Transferet dhe subvencionet 10 36 32 - 46 
Shpenzimet kapitale  - - - - - - 
Prona, ndërtesa dhe pajisjet 11 1,979 - 1,619 - 1,216 - 
Pagesat tjera  12 - 60 - 46 - - 
Kthimi i huazimeve 13 - - - - - - 

Totali 5,685 60 4,564 46 3,879 - 
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2011 2010 2009 
Buxheti 
fillestar 
(Ndarja) 

Buxheti 
final 

(Ndarja) Realizimi Varianca Realizimi Realizimi  
A B C D=C-B E F 

Shënime € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 
Hyrja e parasë së gatshme në llogari të 
Thesarit 

Tatimet 14 - - - - - - - 
Të hyrat vetanake 15   368 392            392        - 397 358 
Donacionet 16 -           246            181          (65) - - 
Pranimet kapitale 17 - - - - - - 
Fondi i Privatizimit 18 - - - - - - 
Huazimet  - - - - - - - 
Tjera - - - - - - - 

Pranimet totale të mbledhura për 
FKK-në 368 638 573 (65) 397 358 
Daljet e parasë së gatshme nga llogaritë e 
Thesarit 

Pagat dhe mëditjet 21 3,170 3,178 3,143 (35) 2,451 2,180 
Mallrat dhe shërbimet 22 321 477 412 (65) 368 343 
Shërbimet komunale 23 96 115 115 - 95 94 
Transferet dhe subvencionet 24 36 36 36 - 32 55 
Shpenzimet kapitale 25 1,959 2,163 1,979 (184)  1,619 1,216 
Fondi i privatizimit 26 - - - - - - 
Kthimi i huazimeve - - - - - - 
Tjerat 27 - - - - - - 

Totali i pagesave i bërë nga BRK nëpërmes 
LlVTh 5,582 5,969 5,685 (284) 4,565 3,879 

 
Shumat e Grantit të Përgjithshëm në total prej EUR 5,214 mijë për buxhetin fillestar, EUR 5,214 mijë për buxhetin final dhe EUR 5,122 mijë për realizimin 2011 (2010: 
EUR 4,123 mijë; 2009: EUR 3,456 mijë) nuk janë përfshirë në seksionin Hyrja e parasë së gatshme në llogari të Thesarit në tabelën e mësipërme, edhe pse ato janë 
përdorur për të ndihmuar në pagesat e shpenzimeve të ndryshme të Komunës të paraqitura në seksionin Daljet e parasë së gatshme nga llogaritë e Thesarit. Në vitet e 
mëparshme, shumat e tilla janë regjistruar si kategori e veçantë në kuadër të Hyrjës së parasë së gatshme në llogari të Thesarit neni 13 Raportin pasqyra e realizimit të  
Buxhetit.
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Shënimi 1 
 
1.1 Bazat e përgatitjes  
 
Pasqyrat Financiare janë përgatitur në përputhje me SNKSP  të bazuar në para të gatshme “Raportimi 
Financiar sipas Kontabilitetit të bazuar në para të gatshme”. Shënimet në pasqyrat financiare paraqesin 
pjesë integrale për ta kuptuar pasqyrën, andaj duhet të lexohen së bashku me pasqyrat.. 
 
Politikat e kontabilitetit janë aplikuar në mënyrë konsistente përgjatë periudhës kohore. 
 
1.2 Entiteti raportues  
 
Pasqyrat financiare janë për entitetet e sektorit publik , Komuna e Klinës (“Komuna”). Pasqyrat financiare 
jane pergaditur ne perputhjeme Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (03/L-048 
dhe 03/L-221). Komuna e Klinës kontrollohet nga Qeveria e Kosovës dhe të gjitha aktivitetet e tija 
financohen nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës.  
1.3 Pagesat nga palët e treta 
 
Komuna mund të përfitojë mallra dhe shërbime të blera për të nëpërmes të pagesës së parave të gatshme të 
bëra nga palët e treta që janë jashtë Qeverisë gjatë periudhës kohore. Pagesat e bëra nga palët e treta nuk e 
përbëjnë pranimin ose pagesën e parave të gatshme të Komunës së Klinës. Ato janë të paraqitura në 
kolonën Pagesat nga Palët e Treta në Pasqyrën e Pranimeve dhe Pagesave të parave të gatshme. 
 
1.4 Llogaria e Vetme e Thesarit  
 
Komuna e Klinës nuk operon me llogarinë e vet bankare. Qeveria operon me funksion të centralizuar të 
Thesarit i cili e administron pranimin e parave të gatshme të mbledhura nga të gjitha entitetet buxhetore 
gjatë vitit financiar. Pagesat e bëra në këtë llogari sa i përket Komunës së Klinës janë të paraqitura në 
kolonën e llogarisë së Vetme të Thesarit në Pasqyrën e Pranimeve dhe pagesave të Parave të Gatshme. 
 
1.5 Kthimi i shpenzimeve të vitit të kaluar 
 
Shpenzimet e rikthyera në BKK nga viti i kaluar janë regjistruar si pranime në vitin aktual e jo si reduktime 
të shpenzimeve të vitit kur ka ndodh shpenzimi. 
 
1.6 Valuta raportuese  
Valuta raportuese është Euro (€). 
 
1.7 Data e autorizimit  
Pasqyrat financiare janë autorizuar për tu nxjerr me 31  Janar 2012 nga ZKF Beqir Rashiti. 
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Shënimi 2 Ndarjet e fondit të përgjithshëm  
 

2011 2010  2009
 

Klasifikimi ekonomik  € '000 € '000  € '000
 

Pagat dhe rrogat 3,137 2,444  2,138
Mallrat dhe shërbimet 281 267  213
Shërbimet komunale 100 95  94

Subvencionet dhe transferet - -  -
Shpenzimet kapitale 1,604 1,261  1,007

5,122 4,067  3,452
 
 
Shënimi 3 Të hyrat vetanake  

 
2011 2010  2009

 
Klasifikimi ekonomik  € '000 € '000  € '000

 
Pagat dhe rrogat - 6  42
Mallrat dhe shërbimet 127 81  126
Shërbimet komunale 15 -  
Subvencionet dhe transferet 36 32  46
Shpenzimet kapitale 204 323  209
Total 382 442  423

 
 
Shënimi 4 Grantet e përcaktuara të donatorëve 

 
2011 2010  2009

Klasifikimi ekonomik  € '000 € '000  € '000
 

Pagat dhe mëditjet 5 -  -
Mallrat dhe shërbimet 4 20  4
Shërbimet komunale - -  -
Subvencionet dhe transferet - -  -
Shpenzimet kapitale 172 35  -
Totali 181 55  4
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Shënimi 5 Fondi i huazimeve 
 

2011 2010  2009
Huadhënësi € '000 € '000  € '000

- -  -
Total - -  -

 
Shënimi 6 Pranimet tjera  

Pranimet e tjera gjatë vitit 2011 paraqesin pagesa nga palët e treta dhe janë të detajuara si në vijim:    

  Investor 
 

2011
EUR ’000

2010  
EUR ’000 

2009
EUR ’000

Fondi per zhvillimin e Komuniteteve - (FZHK)  53 - -
ORganizata Nderkombetare e Migracionit - (IOM)  7 - -
Ministria e qeverisjes lokale - (MLG) - 46 -
Total 60 46 -

 
 
 
 
 
 
Shënimi 7 Pagat dhe rrogat 

2011 2010 2009 
GQ THV GPD Totali 

Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 

Pagesat 
Neto pagat 2,717 - - 2,717 2,141 1,843
Pagesat për sindikata  -0.10% te 0.50% 7 - - 7 5 5
Pagesa neto për punë jashtë orarit - - - - - 5
Pagesa për punë me orar të shkurtuar - - - - - -
Pagesa për punë në ndërrim të natës - - - - - -
Pagesa neto për pushim të lehonisë - - - - - -
Mëditjet e delegatëve dhe komisioneve - - - - - 57
Punëtorët me kontratë - - 5 5 - -
Tatimi në të ardhura personale 116 - - 116 71 62
Pagesa e kontributit pensional nga 
punëdhënësi 149 - - 149 117 104
Pagesa e kontributit pensional nga i 
punësuari 149 - - 149 116 104
Vendimet gjyqësore - - - - - -
Gjithsej Pagesat  3,138 - 5 3,143 2,450 2,180
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Shënimi 8 Mallrat dhe shërbimet 
2011 2010 2009 

GQ THV GPD Totali 
Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 

Pagesat  
Shpenzimet e udhëtimit 11 4 - 15 18 21
Shërbimet e telekomunikimit  13 4 1 18 14 12
Shpenzimet për shërbime 6 5 1 12 18 21
Mobiljet dhe pajisjet nën 1000 Euro 10 3 - 13 13 29
Mobiljet dhe pajisjet tjera 1000 - 5000 
Euro  - - - - - -
Blerje tjera të mallrave dhe shërbimeve 28 17 1 46 47 54
Derivatet dhe lëndët djegëse 159 82 1 242 159 127
Shërbimet financiare  - - - - - -
Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimeve 8 1 - 9 8 7
Mirëmbajtja  30 6 - 36 48 40
Shpenzimet e marketingut 6 4 - 10 24 14
Shpenzimet e përfaqësimit 8 1 - 9 19 18
Vendimet e gjykatave 2 - - 2 - -
Total 281 127 4 412 368 343

 
 
 
 
Shënimi 9 Shërbimet komunale  

2011 2010 2009 

GQ THV GPD Totali 
Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 

Rryma 53 2 - 55 52 45
Uji 17 4 - 21 15 15
Telefon 20 9 - 29 19 23
Mbeturinat 10 - - 10 9 11
Shpenzime komunali - - - - - -
Gjithsej Pagesat  100 15 - 115 95 94
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Shënimi 10          Subvencione dhe transfere   
2011 2010 2009 

GQ THV GPD Totali 
Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 

Pagesat 
Subvencionet për entitetet publike  - 10 - 10 11 17
Subvencionet për entitetet kulturore - 1 - 1 2 2
Subvencionet për entitetet jo-publike  - - - - - -
Transfere për qeveri tjera - - - - - -
Pagesat për përfituesit individualë - 25 - 25 19 27
Pensionet bazë - - - - - -
Pensionet invalidore - - - - - -
Pensionet ose ndihmat sociale - - - - - -
Pensionet e TMK-së - - - - - -
Pensionet e kategorisë I (anëtarët e 
familjes) - - - - - -
Pensionet e kategorisë II (anëtarët e 
familjes) - - - - - -
Pagesat për invalidët e luftës - - - - - -
Pagesat për invalidët civilë - - - - - -
Pagesat për familjet e viktimave të luftës - - - - - -
Vendimet gjyqësore - - - - - -
Gjithsej Pagesat  - 36 - 36 32 46

 
 
Shënimi 11 Investimet kapitale 
 

2011 2010 2009 
BKK THV GPD Totali 

Pershkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 

Payments  
Ndertesat - - - - 69 127
Ndertesat e arsimit 139 - 18 157 128 -
Ndertesat te kujdesit shendetesor 23 26 - 49 31 -
Objekte te kultures 1 - 18 19 14 -
Ndertimi I rrugeve 1,007 140 - 1,147 1,113 757
Kanalizime  - - - - 159 57
Sisteme ujesjellesi 371 10 - 381 51 206
Furnizime mjekesore 20 - - 20 8 -
Kapitale tjera  43 28 136 206 46 9
Totali i pagesave  1,604 204 172 1,979 1,619 1, 216
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Shënimi 12 Pagesat tjera 
 
   2011 2010 2009
Investitori Pershkrimi i pagesave  EUR’000 EUR’000 EUR’000
CDF  Instalimi I nxemjes qendrore ne shkollen f. ne Bresane  - 20 -

IOM  Asfaltimi I oborrit ne fshatin Rapqe - 4 -

MLG  Asfaltimi I rruges ne fshatin Zym - 15 -
Total  1,051 630 -

 
Shënimi 13 Kthimi i huazimeve 

2011 2010 2009
Përshkrimi € '000 € '000 € '000

Huadhënësi 1 - - -
Huadhënësi 2 - - -
Totali - - -

 
Shënimi 14 Tatimet  

Përshkrimi Shënime 
2011

€ '000
2010

€ '000
2009

€ '000
% e totalit 

2011 
% e ndryshimit 

nga 2010
Të hyrat tatimore 1 - - - % %
Të hyrat tatimore 2 - - - % %
Totali - - - 0% %

Vërejtje: tabela duhet te plotësohet vetëm nga Dogana dhe ATK-ja (Administrata Tatimore e Kosoves). 
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Shënimi  15 Të hyrat vetanake 
 

Përshkrimi Shënim 
 2011 

€ '000 
2010 

€ '000 
2009 

€ '000 
% e totalit 

2011 
% e ndryshimit 

nga 2010 
Tatimi në pronë 101 110 104 26 (8)
Të hyrat nga taksat 1 197 200 156 50 (1)
Të hyrat nga taksat 2 - - - - -
Të hyrat nga dënimet-gjobat 1 25 21 22 6 17
Të hyrat nga dënimet-gjobat 2 29 26 27 7 12
Të hyrat nga licencat 1 14 7 6 4 101
Të hyrat nga licencat 2 - - - - -
Të hyrat nga shitja e pasurisë dhe 
shërbimeve 26 33 43 7 (23)
Të hyrat nga inspektimi - - - - -
Të hyrat nga interesi bankar - - - - -
Të hyrat nga ndryshimet e pozicionit të 
kursit - - - - -
Tarifa për akreditim - - - - -
Të hyrat nga pasuria - - - - -
Pranimet tjera 101 110 104 26 (8)
Total 392 397 358 100 (1)

 
Të hyrat vetanake të paraqitura në Nenin 13, për vitet 2009 dhe 2010 janë rideklaruar nga EUR 423 mijë dhe EUR 
442 respektivisht, në EUR 358 mijë dhe EUR 397 respektivisht. 
 
Një ndryshim është bërë për prezantim në vitin aktual ashtu që Të Hyrat Vetanake të regjistruara në Nenin 
13 Raporti i Ekzekutimit të Buxhetit përbëhen vetëm nga THV të arkëtuara në vitin aktual, dhe asnjë 
rregullim nuk është bërë për neto THV-të të bartura të cilat për vitet 2009 dhe 2010 kishin shumën EUR 65 
mijë negative dhe EUR 45 mijë, respektivisht. 
 
 
Shënimi 16 Grantet dhe ndihma  

2011 2010 2009 
                                                                  Pershkrimi € '000 € '000 € '000

BANKA BOTERORE Pajisje  19 - 4
UNOPS Regjistrimi I popullesise 3 - -
UNDP Pastrimi I mbet.Restelicë 20 - -
UNDP Rehabilitimi I biblot.Bell. 20 - -
UNDP Ndertimi I oborrit Brrut 20 - -
UNDP Rregullimi I ujesj.Brod 20 - -
UNDP Rregullimi  ob.shk.Blaq 10 - -
UNDP Kan.kamion dhe mallra - 55 -
ZNKE (Komisioni EU) Ndertimi tregut Dragash  134 - -
Participimi I qytetarve  Kapre,Pllave ,Buqe - - 24
Totali i Granteve të përcaktuara nga donatorët 16 246 55
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Shënimi 17       Pranimet kapitale  
Fitimet nga shitja 

2011 2010 2009 

Natyra e pasurive € '000 € '000 € '000 

Toka - - - 

Ndërtesa - - - 

Infrastruktura - - - 

Makineri - - -

Paijsjet - - - 

Automjete transporti - - - 

Tjera 1 - - 

Totali 1 - - 
 
Shënimi  18    Fondi i privatizimit  

Fitimet nga privatizimi 
2011 2010 2009 

NPSH € '000 € '000 € '000 
NPSH #1 - - - 
NPSH #2 - - - 
NPSH #3 - - - 
NPSH #4 - - - 
NPSH #5 - - - 
Totali - - - 

 
Shënimi 19 Huazimet 

2011 2010 2009
Përshkrimi € '000 € '000 € '000
Huadhënësi 1 - - -
Huadhënësi 2 - - -
Huadhënësi 3 - - -
Huadhënësi 4 - - -
Huadhënësi 5 - - -
Totali - - -

 
Shënimi 20 Tjera  
 

Natyra e pranimit  
2011  

€ '000 
2010 

€ '000 
2009

€ '000
Depozitat e lojërave të fatit - - -
Depozitat e Komisionit Rregulativ - - -
Depozitat e Ministrisë së drejtësisë - - -
Depozita tjera - - -
Totali - - -
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Shënimi 21 deri në  Shënimin 27 
 
Ndryshe nga shenimet 11 -16, keto shentime perdoren per te shpjeguar diferencat material ine kolonen D te 
Raportit te egzekutimit te buxhetit, si psh. Diferenca material ne realizimin e buxhetit. Varesisht nga 
madhesia e diference nuk eshte e nevojshme qe te ofrohen shpjegime per te gjitha kategorite. 
 
21. Diferenca ndermjet pagesave dhe buxhetit final per pagat dhe mëditjet 

Diferenca ndërmjet pagesave dhe buxhetit final për sa i përket pagave është 35 mije euro nga mos 
pagesa e procesimit të  shtesave  për punën jasht orarit të punës për muajin  tetor,nëntor dhe dhjetor 
nga ana e Ministrisë së Administrates Publike me urdhër të Ministrisë së Financave.Si  rjedhim i 
kësaj është edhe mos alokimi i mjeteve  sipas  buxhetit. 

 
22. Diferenca ndermjet pagesave dhe buxhetit final per mallra dhe sherbime 

Diferenca ndërmjet pagesave dhe buxhetit final për sa i përket mallrave dhe shërbimeve është 65 si 
pasoj e fondeve te pashpenzuara ne departamentin e shendetesise. Burimet e ketyre mjeteve te 
pashpenzuara jane 29 mije euro nga Banka Boterore dhe Komisioni Europian dhe te tjerat nga Granti 
qeveritar dhe te hyrat vetatnake. 

 
23. Diferenca ndermjet pagesave dhe buxhetit final per komunalie 

Nuk ka difference ne kete kategori. 
        
24. Diferenca ndermjet pagesave dhe buxhetit final per subvencione dhe trasfere 

Diferenca eshte jo signifikante.  
 
25. Diferenca ndermjet pagesave dhe buxhetit final per shpenzimet kapitale 

Diferenca ndërmjet pagesave dhe buxhetit final për sa i përket shpenzimeve kapitale eshte dallimi  
prej  184 mije euro per shkak te vonesave ne fillimin e disa projekteve tjerat si “Ndertimi I Objetktit 
te Komunitetit ne Restelice”. Burimet e fondeve janë 50 mijë janë nga BKK, nga burimet vetanake  
në shumë prej  68 mije, mjetet e mbetura të pashpenzuara nga fondi 22 në shumë prej 32 mije euro 
dhe  34 mije euro mjetet e mbetura nga Fondi i donatorve të cilat barten në vitin 2012. 
 

26. Diferenca ndermjet pagesave dhe buxhetit final per fondet e privatizimit 
Nuk ka difference ne kete kategori. 
 

27. Diferenca ndermjet pagesave dhe buxhetit final per fondet e tjera 
Nuk ka difference ne kete kategori. 

 
Shënimi 28  Pasqyra e faturave (obligimeve) të papaguara të organizatës buxhetore 
 
Përmbledhja 

2011

Kategoria ekonomike Përshkrimi € '000
13000 Mallra dhe sherbime                    24 
Totali                         24 
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Shënimi 28  Pasqyra e faturave (obligimeve) të papaguara të organizatës buxhetore (vazhdim) 

Detajet e faturave te papaguara 
Data e 
faturës Numri i faturës 

Kodi 
ekonomik Afati i pagesës Furnitori Përshkrimi Arsyeja e mospagesës € '000 

02.12.2011 042/2011 14230 02.01.2012 Radio Sharri Informim publik Pas afatit te regj.zot. 0.09 

23.12.2011 042/2011 14230 23.01.2012 Radio Sharri Informim publik Pas afatit te regj.zot. 0.09 

30.11.2011 040/2011 14230 30.12.2011 Radio Sharri Informim publik Pas afatit te regj.zot. 0.09 

25.11.2011 038/2011 14230 25.12.2011 Radio Sharri Informim publik Pas afatit te regj.zot. 0.095 

09.12.2011 0780/2011 13780 09.01.2012 Flamuri Petrol Karburante  Pas afatit te regj.zot. 0.536 

02.12.2011 58/2011 14230 02.01.2012 Radio Bambus Informim publik Pas afatit te regj.zot. 0.07 

20.12.2011 02/2011 13460 20.01.2012 Hidroregjioni  Sherbime  Pas afatit te regj.zot. 0.157 

20.12.2011 14/2011 13460 20.01.2012 Hidroregjioni  Sherbime  Pas afatit te regj.zot. 0.189 

08.12.2011 42/2011 13460 08.01.2012 Alfa Ing Sherbime  Pas afatit te regj.zot. 0.244 

07.12.2011 08124/2011 14010 07.01.2012 DPZ "Nuri" Miremb.automj. Pas afatit te regj.zot. 0.09 

21.12.2011 04527/2011 21120 21.01.2012 SHKA Bresana Emision kult. Pas afatit te regj.zot. 0.3 

25.11.2011 137/2011 13460 25.12.2011 "Impunes" Sherbime  Mungesa e buxhetit 0.036 

30.09.2011 627/2011 13720 30.10.2011 Flamuri petrol Nafte per nxemje Mungesa e buxhetit 14 

18.11.2011 473/2011 13630 18.12.2011 Auto med Furnizime mjek. Mungesa e buxhetit 3 

31.11.2011 253/2011 13230 03.01.2012 Eko regjioni  Mbeturina Mungesa e buxhetit 0.2 

06.12.2011 10025/2011 13610 07.01.2012 Europrinty Material per zyre  Mungesa e buxhetit 0.044 

02.12.2011 042/2011 14230 02.01.2012 Radio Sharri Informim publik Pas afatit te regj.zot. 0.09 

23.12.2011 042/2011 14230 23.01.2012 Radio Sharri Informim publik Pas afatit te regj.zot. 0.09 

30.11.2011 040/2011 14230 30.12.2011 Radio Sharri Informim publik Pas afatit te regj.zot. 0.09 

25.11.2011 038/2011 14230 25.12.2011 Radio Sharri Informim publik Pas afatit te regj.zot. 0.095 
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Shënimi 28  Pasqyra e faturave (obligimeve) të papaguara të organizatës buxhetore (vazhdim) 

Detajet e faturave te papaguara 
Data e 
faturës Numri i faturës 

Kodi 
ekonomik 

Afati i 
pagesës Furnitori Përshkrimi Arsyeja e mospagesës € '000 

06.12.2011 779/2011 13780 07.01.2012 Flamuri Petrol Karburante per vetura  Mungesa e buxhetit 0.519 

28.12.2011 971/2011 13620 28.01.2012 Qlirimi  Furnizime ushqimi Pas perfundimin te procedurave 0.277 

06.12.2011 336/2011 13610 07.01.2012 Litografia Material per zyre  Mungesa e buxhetit 0.016 

04.03.2011 11/2011 13509 04.04.2011 Ben -af Pajisje tjera Mungesa e buxhetit 0.46 

12.03.2011 220 13509 12.04.2011 Fortesa Pajisje tjera Mungesa e buxhetit 0.038 

08.11.2011 11/11 13130 08.12.2011 KT B.Dauti Transport  Mungesa e buxhetit 0.54 

05.12.2011 0766/2011 13780 06.01.2012 Flamuri Petrol Karburante per vet.` Mungesa e buxhetit 0.23 

08.11.2011 07/2011 13780 08.01.2012 Flamuri Petrol Karburante per vet.` Mungesa e buxhetit 0.254 

30.11.2011 11/2011 13220 30.12.2011 Hidroregjioni  Uji  Mungesa e buxhetit 0.717 

30.11.2011 422/11 13230 30.12.2011 Eko regjioni  Mbeturinat  Mungesa e buxhetit 0.879 

31.12.2011 427/11 13230 30.01.2012 Eko regjioni  Mbeturinat  Pas perfundimin te procedurave 0.879 

Total 24.04 



Komuna e Dragashit 
Neni 15-20. Shpalosja e shenimeve  
31 Dhjetor 2011 
 (Shumat ne mijë EUR, vetëm nëse permendet ndryshe) 

16 
 

Shënimi 29:   Detyrimet kontingjente  
Vlera e vlerësuar ose e saktë 
2011 2010 2009

Natyra e detyrimeve kontingjente 
Arsyeja për 
detyrime € '000 € '000 € '000

81 - - 
Totali 81 - - 
 
 
Neni 16 Shpalosja e pasurive  
 
Shënimi 30:  Përmbledhja e pasurive jo-financiare kapitale (me vlerë mbi 1000 Euro) në posedim 
të organizatës buxhetore 
 

2011 2010 2009
Klasifikimi i pasurive € '000 € '000 € '000
Ndërtesat  5,313 - -
Toka  -  - -
Pajisjet  6 91 117
Infrastruktura  4,763 - -
Makineria  -  - -
Automjetet   69 - -
Tjera  106 - -
Totali  10,257 91 117

Shënim:  
1) Burim i informatave është regjistri i pasurive me vlere ma te madhe se 1,000 Euro në SIMFK 

 
 
Shënimi 31:  Përmbledhja e pasurive jo-financiare me vlerë nën 1000 Euro dhe me afat përdorimi 
më shumë se një vit  
  
Pasuritë jokapitale (me vlerë nën 1000 Euro)  

2011 2010 2009
Klasifikimi i pasurive € '000 € '000 € '000
Pajisjet dhe mobiljet 46 91 117
Totali 46 91 117

Shënimi 32:  Përmbledhja e stoqeve në fund të periudhës 
 
Stoqet  

2011 2010 2009
Klasifikimi i pasurive € '000 € '000 € '000
Stoqet 1.5 - -
Totali             1.5            -             -  
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Shënimi 33:   Huatë dhe avancat e pa arsyetuara 
2011

Data e lëshimit Nr i CPO Qëllimi € '000

Totali -
 
 
Shënimi 34 Të arkëtueshmet (zbatohet për organizatat që mbledhin të hyra)  

2011

Kodi ekonomik Përshkrimi Debitori € '000

40110 Tatimi në pronë                        358 

50290 
Takse komunale per 
biznese                        526 

50408 
Qiraja për pronat 
komunale                        146 

Totali    1,030
Shënim: 1) Burim i informatave është regjistri i llogarive te arkëtueshme  te OB-së . 
 
 
 
Neni 17  Shënimi 35 Bilanci i te hyrave vetanake te pashpenzuara 

2011 2010 2009
€ '000 € '000 € '000

 Të hyrat vetanake të bartura nga viti i kaluar  117 162 228

   
 Të hyrat vetanake të pranuara në këtë vit sipas 
shënimit 15  392 397 385
 Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual  509 559 613
 Shuma e shpenzuar në vitin aktual  (382) (519) (525)
 Shuma e mbetur për bartje   127 40 88
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Neni 18  Shënimi 36 Shpalosja e ndarjeve fillestare dhe finale të buxhetit  
 

Ndryshimet e autorizuara nga LMFPP 

Ndarja 
Fillestare 
Buxhetor
e (Ligji i 
Buxhetit) 

Ndryshi
mi sipas 
nenit 29 
ligji  nr. 
03/L-048 

Ndryshi
mi sipas 
nenit 30  
ligji  nr. 
03/L-048 

Ndryshi
mi sipas 
nenit 31   
ligji  nr. 
03/L-048 

Ndryshi
met për 
të hyrat 
vetanake 

Ndryshimet 
per grantet 

e 
percaktuara 

te 
donetoreve 

Ndryshime
t per 

burime 
tjera te 

financimit 

Ndarjet 
finale te 
buxhetit 
SIMFK 

Ndryshim
et e 

buxhetit 
fillestar 

Kategoria e ndarjes € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 
Hyrjet 
Tatimet - - - - - - - - - 
Të hyrat vetanake 368 - - - 24 - - 392 6.52% 
Grantet e percaktuara te 
donatoreve - - - - - 246 - 246 100.00% 
Pranimet kapitale - - - - - - - - - 
Fondi i privatizimit - - - - - - - - - 
Tjera - - - - - - - - - 

368 - - - 24 246 - 638 210.37% 
Daljet 
Pagat dhe mëditjet 3,170 - - - - 8 - 3,178 0.3% 
Mallrat dhe shërbimet 321 - 30 - 93 33 - 477 48.6 % 
Shërbimet publike 96 - 4 - 15 - - 115 19.8% 
Transferet dhe 
subvencionet 36 - - - - - - 36 0.0% 
Shpenzimet kapitale 1,959 - (34) - 33 205 - 2,163 10.4% 
Fondi i privatizimit - - - - - - - - - 
Tjera - - - - - - - - - 
Totali 5,582 - - - 141 246 - 5,969 6.9% 
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Neni 19. Numri i punëtorëve  

Departamenti  

Nr i punëtorëve 
në Ligjin e 

buxhetit 

Nr aktual i 
punëtorëve në fillim 

të 2011 

Nr aktual i 
punëtorëve në fund të 

2011 

  
Me orar 
të plotë 

Me orar 
të 

shkurtuar 
Me orar 
të plotë 

Me orar të 
shkurtuar 

Zyra e Kryetarit          12          12           -           11            -  
Administrata e per.           35           35           -            33            -  
Zyra e Kuvendit  - -           -            -            -  
Buxhet dhe financa           17           17           -            15            -  
Sherbimet publike           22           22           -            21            -  
ZLK             5             5           -              5            -  
Drejtorati i bujqësisë           20           20           -            19            -  
Katastri             9             9           -              9            -  
Urbanizmi             8             8           -              7            -  
Administrata e shen.             4             4           -              4            -  
Sherbimet prim.mj.           99           97             3           97              3 
Sherbimet sociale           10           10             1           10              1 
Drejtorati i kulturës           12           13           -            13                   -
Administrata arsimit             7             5           -              5            -  
Arsimi parashkollor           15           17           -            17            -  
Arsimi fillor         417         382           -          382            -  
Arsimi mesem           79           79           -            79            -  
Totali:        771        735            4        727             4 

Dallimi i numrit të punëtorëve  në mes të fillimit të vitit dhe fundit 2011 është për arsye se një punëtor është 
pensionuar.     

Neni 20. Raporti për veprimet e ndërmarra dhe të propozuara për gjetjet dhe rekomandimet 
e Auditorit të Përgjithshëm për vitin paraprak 
  

Nr 
Recommendation or 
finding 

Taken or proposed 
action 

Deadline for 
Implementation Effect 

1 

Përgatitja e pasqyrave 
financiare duhet të përfshijë 
procedurat dhe mjetet për të 
siguruar që informacioni i 
kërkuar është i regjistruar, 
përpunuar, përmbledhur dhe 
raportuar në mënyrë të drejtë 
në pasqyrat financiare 

Pasqyrat financiare për vitin 
2011 janë përgadit në bazë të 
Rregullës financiare 07/2011,të 
dhënave nga SIMF dhe trajnimit 
që ka organizuar MF për 
pregaditjen e pasqyrave 
financiare. 

Pasqyrat financiare për vitin 2011 
janë përgatitur në bazë të Rregullës 
Financiare 07/2011, duke përdorur të 
dhëna nga SIMFK, dhe në bazë të 
trajnimeve të organizuara nga MF 
për përgatitjen e pasqyrave 
financiare   

2 
Të mbahet regjister 
gjithëperfshirës  të pronës 

Është bë trajnimi i zyrtarit per 
regjistrimin e pasurisë në SIMFk Kjo pike eshte realizuar.   



Komuna e Dragashit 
Neni 15-20. Shpalosja e shenimeve  
31 Dhjetor 2011 
 (Shumat ne mijë EUR, vetëm nëse permendet ndryshe) 

20 
 

,pajisjeve dhe impianteve dhe ka filluar me regjistrim të 
pasurisë. 

3 
Të përmisohet sistemi i 
kontabilitetit,faturimit 

Komuna si çdo organzatë 
buxhetore aplikon SIMFK sipas 
Ligjit,përveq faturimit të tatimit 
në pronë ende nuk eshtë aplikuar 
sistemi automatik i faturimit 

Nuk është aplikuar ende sistemi 
automatik i faturimit, përveç tatimit 
në prone.   

4 

Kryetari duhet të sigurojnë 
që Komuna te ndërmerr hapa 
të mëtejshme për të 
përmirësuar kontrollin mbi 
shpenzimet dhe pagesat dhe 
në mënyrë rigoroze në 
përputhje me ligjet dhe 
kërkesat rregullatore lokale. 

Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 
2011.   

 

 

Komuna duhet të krijojë 
politika të duhura dhe 
procedurat për të siguruar 
një standard të lartë të 
qeverisjes korporative. 
Komiteti i Auditimit duhet të 
rishikojë statusin aktual dhe 
të propozojë veprimet për 
përmirësim në vijim: 
• "Komuna e kontabilitetit s 
dhe procesin e raportimit 
financiar; 
• Vlerësimi i sistemeve të 
kontrollit të brendshëm të 
zbatuara nga menaxhimi; 
• Proceset e auditimit të 
brendshëm dhe të jashtëm; 
• Të, Pajtueshmëria e 
raportimit dhe të kontrollit të 
strukturave të gjithë të 
Komunës për të siguruar 
përputhjen me, kërkesat 
financiare rregullatore dhe 
ligjore; 
• Plani i Auditimit të 
Brendshëm dhe ndjekjen e 
gjetjeve të Auditimit të 
Brendshëm 

Vendimi për të formuar një komitet 
auditimi është marrë.Komiteti i 
auditimit nuk ka bërë ndonjë punë 
ende. 

 




