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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

__________________________KRYETARI_____________________________ 
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 3, Tiranë; Tel-Fax: 04-228485 

Nr. 276/15 Prot.                                        Tiranë, më 28/06 /2017   

 

 

 

 

                                                         V E N D I M 

Nr. 69,  Datë 28/06/ 2017 

 

PËR 

EVADIMIN E MATERIALEVE TË AUDITIMIT FINANCIAR TË USHTRUAR 

NË BASHKINË FIER, “MBI AUDITIMIN E LLOGARIVE VJETORE TË 

BASHKISË FIER, PËR VITIN 2016”. 

 

 

Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe projektvendimin e paraqitur 

nga Grupi i Auditimit të Departamentit të Auditimit të Vetqeverisjes Vendore, 

shpjegimet e dhëna nga subjekti i audituar, mendimin për cilësinë e auditimit nga 

Drejtori i Departamentit Juridik, Kontrollit të Zbatimit të Standardeve dhe Etikës 

vlerësimin mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga Drejtori i Departamentit të 

Auditimit të mësipërm dhe Drejtori i Përgjithshëm, në mbështetje të nenit 10 dhe 15 të 

ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit”,  
 

V E N D O S A: 
 

 

I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit “Mbi auditimin e llogarive vjetore të 

Bashkisë, për vitin 2016”, të ushtruar në Bashkinë Fier, për periudhën 01.01.2016 deri 

31.12.2016.  

 

 

II. Të miratoj opinionin dhe rekomandimet e përcaktuara në këtë Raport dhe të kërkoj 

marrjen e masave, për sa vijon: 
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A. OPINIONI I AUDITUESIT: 

 

 

Opinioni i kualifikuar (me rezervë)  

 

“Sipas mendimit tonë, pasi kemi marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme 

të auditimit, mbështetur në standartet ISSAI 17001 dhe ISSAI 12002 shprehim një 

opinion të kualifikuar për llogaritë vjetore të Bashkisë Fier duke arritur në 

përfundimin se anomalitë apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së 

bashku, janë materiale, të përhapura, në llogaritë vjetore”. 
 

Në rrethanat e mësipërme, duke marrë në konsideratë faktin se subjekti i audituar 

mund të mos arrijë në kuptimin e saktë të opinionit mbi pasqyrat financiare, duam të 

tërheqim vëmendjen për rezervat në opinion (ISSAI 1705)3 te fakti se, jemi të 

pasigurt për disa çështje të pazakonta të konstatuara, të cilat janë materiale, dukshëm 

mbi nivelin e materialitetit, me ndikim në vendimmarrjen e përdoruesit të pasqyrave 

financiare si:  

 

- Nga Bashkia Fier janë lidhur kontrata punimesh, shërbimi, mallrash të cilat 

përfundonin gjatë vitit 2016 (23 kontrata). Vlera e mbetura pa u likuiduar prej 

1,397,106,314 lekë nuk është evidentuar si angazhim në pasqyrat financiare të 

Bashkisë Fier. 

 

- Nga auditimi mbi administrimin dhe evidentimin e aktiveve kemi konstatuar 

mosrakordim të vlerave të inventarëve kontabël të paraqitura nga njësitë 

administrative me pasqyrën dhe të dhënat e inventarizimeve fizike, diferencë kjo e 

llogaritur në vlerën 20,639,504 lekë. 

 

- Në pasqyrat financiare nuk është pasqyruar në kontabilitet vlera e detyrimeve për tu 

arkëtuar nga subjektet e biznesit të vogël, subjektet e biznesit të madh, dhe detyrimet 

për shlyerjen e taksave e tarifave vendore nga subjektet familjarë, në total vlera 

79,036,736 lekë si detyrim i konstatuar. 

 

- Kemi konstatuar se niveli i detyrimeve të prapambetura apo borxhi ndaj të tretëve në 

pasqyrat financiare por të pa shoqëruara me dokumente justifikuese deri 31.12.2016 

është në vlerën 119,920,000 lekë, ndërkohë detyrimet e prapambetura pa dokumente 

justifikuese nga Njësitë Administrative, të cilat pas riorganizimit administrativ, nuk 

janë paraqitur në pasqyrat financiare të Bashkisë Fier janë në vlerën 54,812,224 lekë. 

 

 

                                                 
1 Objektivi i audituesit është të formulojë një opinion mbi besueshmërinë e llogarive vjetore dhe llogarive bazuar 

në një vlerësim të përfundimeve të hartuara nga evidencat e marra të auditimit dhe të shprehë qartë opinionin 

nëpërmjet një raporti të shkruar që shpjegon bazat e opinionit. 

 
2 Objektivi i audituesit është të ofrojë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat si një e tërë nuk përmbajnë anomali 

materiale, raste mashtrimi ose gabime, si edhe të raportojë mbi këto pasqyra përsa i takon gjetjeve nga auditimi. 

 
3 Kur gabimet janë materiale por jo të përhapura, audituesi paraqet një opinion të kualifikuar. 
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B. MASA ORGANIZATIVE: 

 

Gjetja 1: 

Për vitin 2016 nga Bashkia Fier janë lidhur kontrata punimesh, shërbimi, mallrash të 

cilat përfundonin gjatë këtij viti (23 kontrata). Gjatë vitit një pjesë e tyre janë likuiduar 

në periudha të ndryshme në vlera pjesore. Vlera prej 1,397,106,314 lekë e mbetura pa u 

likuiduar nga vlera e kontratave nuk është kontabilizuar si angazhim. Vlerat pjesore të 

likuiduar me urdhër shpenzimet përkatëse janë kontabilizuar dhe janë paraqitur si 

detyrim dhe në të njëjtën kohë edhe si likuidim i këtij detyrimeve në llogarinë 401-408 

“Furnitorë e llogari të lidhura me to”.  

Niveli i prioritetit: 

I lartë 

 

Rekomandojmë: 

Nga Bashkia Fier, Sektori i Financës të merren masat për të pasqyruar këtë vlerë 

në pasqyrat financiare bazuar në standartet e kontabilitetit publik për të 

mundësuar një pamje të drejtë të nevojave për fonde në përfitim të këtyre 

kontratave. 

Të bashkëpunohet me  Ministrinë e Financave për një trajtim në përputhje me 

IPSAS dhe rritje të cilësisë së raportimit financiar. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

 

Gjetja 2: 

Në llogarinë nr. 468 “Debitorë të ndryshëm”  është pasqyruar detyrimi prej 97,486 mijë 

lekë (në analizë përbëhet nga lista me detyrimet e personelit për gjobat 241 debitorë). 

Vlera e mësipërme përveç detyrimeve të përcaktuar sipas subjekteve dhe personave 

përbëhet edhe nga vlera prej 20,639,504 lekë si detyrim nga njësitë administrative: 

-Njësia Administrative Frakull në vlerën 19,943,847 lekë. 

-Njësia Administrative Libofshë në vlerën 106,720 lekë, 

-Njësia Administrative Portëz në vlerën 239,676 lekë, 

-Njësia administrative Topojë në vlerën 349,261 lekë, 

Kjo vlerë është kontabilizuar si detyrim në ngarkim të njësive administrative për vlerën 

e inventarëve të kontabilizuar dhe që nuk rakordon me inventarët fizike. Diferenca 

midis vlerës kontabël dhe asaj fizike është pasqyruar si detyrim në llogarinë 468 

“Debitorë të ndryshëm” për subjektet e mësipërme. 

Niveli i prioritetit: 

I lartë 

 

Rekomandojmë: 

Nga Bashkia Fier të merren masat për të saktësuar dhe përcaktuar sipas 

subjekteve dhe personave përgjegjës vlerën debitore prej 20,639,504 lekë si 

detyrim për diferenca inventari në llogarinë 468 “Debitorë të ndryshëm” dhe jo si 

detyrim për Njësitë Administrative. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
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Gjetja 3: 

Në llogarinë 40–408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” nga totali prej 270,590,522 

lekë vlera e furnitorëve (401) (shoqëruar me listën përkatëse të subjekteve furnitorë 

Kreditorë të komunave) prej 50,585,263 lekë është detyrim i pa definuar, pa 

dokumentacionin përkatës për t`u paraqitur si detyrim ndaj furnitorëve për mallra 

shërbime dhe punime të kryera. 

Niveli i prioritetit: 

I lartë 

 

Rekomandojmë: 

Nga Bashkia Fier të merren masat për të saktësuar dhe përcaktuar vlerën e saktë  

sipas subjekteve debitore dhe për vlerën e pa shoqëruar me dokumentacionin 

justifikues përkatës për t`u paraqitur si detyrim, të kryhen veprimet kontabël duke 

i çregjistruar subjektet nga llogaria e furnitorëve e llogari të lidhura me to. 

Menjëherë 

 

Gjetja 4: 

Detyrimet e prapambetura për bashkinë Fier deri 31.12.2016 janë 362,294,741 lekë: 

a. Bashkia Fier ka pasqyruar Detyrime të prapambetura në pasqyrat financiare por të pa 

shoqëruara me dokumente justifikuese në vlerën 119,920,000 lekë. 

Në analizë janë detyrime ndaj subjektit “A..” shpk: 

1. Për vlerën e kontratës datë 10.01.2013 “Rikonstruksion dhe zgjerim Ura e 

Sheqit” në vlerën totale 56,606,155 lekë. Janë likuiduar detyrime në vlerën 

10,000,000 lekë dhe detyrimi i mbetur është 47,205,000 lekë. 

2. “Banesa sociale” detyrim në vlerën 36,115,000 lekë. 

3. “Bulevardi Jakov Xoxa” detyrim në vlerën 10,000,000lekë. 

4.“Ndërtim tribune Stadiumi” detyrim në vlerën 26,600,000 lekë. 

b. Detyrimet e prapambetura nga Njësitë Administrative deri 31.12.2016 të cilat nuk 

janë paraqitur në pasqyrat financiare të Bashkisë Fier pasi nuk kanë bashkëngjitur 

asnjë dokument justifikues janë në vlerën 54,812,224 lekë. 

Në analizë janë:  

1. Subjekti “S..” shpk. për kontratën dt. 18.06.2009 “Rikonstruksion Ujësjellësi 

Frakull” në vlerën totale prej 61,924,893 lekë. Shuma e paguar deri 31.12.2015 

është 55,198,610 lekë, diferenca e pa paguar është 6,726,283 lekë. Fatura 

tatimore e subjektit është me nr. serial 10348126 e datës 12.03.2015 në vlerën 

6,726,283 lekë me tvsh. 

2. Subjekti “B... B” shpk. Për kontratën dt. 15.10.2012 “Riparim rruge Topojan – 

Seman” në vlerën 84,539,093 lekë. Shuma e paguar deri 31.12.2015 është 

29,228,312 lekë, diferenca e pa paguar është 48,085,941 lekë me tvsh.  

Detyrimet e prapambetura në vlerën 362,294,741 lekë janë shndërruar në një burim i 

vazhdueshëm i rrezikut financiar për subjektin. Bashkia Fier për shlyerjen e detyrimeve 

të prapambetura është vendosur në vështirësi serioze financiare dhe nëse nuk del nga 

kjo situatë, atëherë ajo mund të hyjë në situatën e paaftësisë paguese.  

Niveli i prioritetit: 

I lartë 
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Rekomandojmë: 

Nga Bashkia Fier të merren masat për të saktësuar sipas subjekteve debitore vlerën prej 

174,732,224 lekë detyrime të prapambetura e cila në mungesë të dokumentacionit 

justifikues nuk duhet të pasqyrohet në kontabilitet. 

Kryetari i Bashkisë Fier të hartojë një plan për daljen nga situata e vështirë financiare 

dhe ta dërgojë për miratim në këshillin Bashkiak propozimin, bazuar në disa nga 

alternativat e mundshme: 

a) Bashkia, me burimet e veta në dispozicion, të marrë masat për të risjellë 

situatën e pagesave në normalitet brenda një afati të përcaktuar nga Këshilli 

Bashkiak. 

b) Të mundësojë përdorimin e fondit rezervë dhe të kontingjencës për të 

reduktuar detyrimet ndaj të tretëve;  

c) Të mundësojë rishikimin e buxhetin për të adresuar problemin, duke 

ndryshuar zërat e shpenzimeve;  

d) Të mundësojë negocimin me kreditorët për të ristrukturuar pagesat për 

detyrimet e konstatuara dhe të pa likuiduara.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

 

Gjetja 5: 

Në pasqyrën e të ardhurave të ushtrimit formati nr. 3/2 janë pasqyruar llog. 720 

“financimi nga buxheti i shtetit për vitin 2016” (grant) në shumën 2,627,312 mijë lekë 

dhe financimi i pritshëm nga buxheti i shtetit i vitit 2017 në vlerën 295,219 mijë lekë. 

Të ardhurat tatimor e jo tatimore janë pasqyruar në bilanc në formatin 3/2 në vlerën 

502,366,064 lekë dhe sipas aktit të rakordimit me Degën e Thesarit Fier është 

502,006,280 lekë me një diferencë prej 359,784 lekë. 

Niveli i prioritetit: 

I mesëm. 

 

Rekomandojmë: 

- Nga Bashkia Fier të merren masat për të saktësuar dhe rakorduar vlerat e 

paraqitura në pasqyrat financiare me Degën e Thesarit duke shpjeguar dhe 

argumentuar rastet e mospërputhjeve në pyetësorët dhe shënimet shpjeguese 

të pasqyrave financiare.  

Menjëherë 

Gjetja 6: 

Nga auditimi rezulton se në Bashkinë Fier, për vitin 2016 kanë ushtruar aktivitetin 

privat, si subjekte të biznesit të vogël dhe subjekte të biznesit të madh, vlera e 

detyrimeve të tyre e pa arkëtuar ndaj bashkisë është në vlerën 13,350,411 lekë dhe 

detyrimet për shlyerjen e taksave e tarifave vendore nga subjektet familjarë është në 

vlerën 65,686,325 lekë, në total vlera është 79,036,736 lekë.  

Vlera e detyrimeve të mësipërme nuk është pasqyruar në kontabilitet dhe si rezultat nuk 

është pasqyruar në pasqyrat financiare si detyrim i konstatuar. Në pasqyrat financiare 

pasqyrohet vetëm vlera e arkëtuar në total pa u pasqyruar detyrimi që kanë subjektet. 

Veprimet e arkëtimit mbahen jashtë kontabilitetit. 
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Niveli i prioritetit: 

I lartë 

 

Rekomandojmë: 

- Nga Bashkia Fier të merren masat për t`u pasqyruar në kontabilitet, pasqyrat 

financiare vjetore të vitit ushtrimor, detyrimi i lindur i planifikuar i subjekteve të 

biznesit të vogël, subjekte të biznesit të madh, i subjektet familjarë, për shlyerjen 

e taksave e tarifave vendore.  

- Gjithashtu në pasqyrat financiare të vitit 2017 të pasqyrohet në kontabilitet 

vlera e detyrimeve të vitit 2016 e pa arkëtuar nga subjektet e biznesit të vogël, 

subjektet e biznesit të madh, në vlerën 13,350,411 lekë dhe detyrimet për 

shlyerjen e taksave e tarifave vendore nga subjektet familjarë në vlerën 

65,686,325 lekë në total vlera 79,036,736 lekë.  

Menjëherë 

 

Gjetja 7: 

Pasqyra e bilancit “Burimet dhe shpenzimet lidhur me investime” zëri “Shpenzime për 

rritjen e AQ” formati 4 e plotësuar për shumën 1,335,920 lekë në analizë rakordon me 

pasqyrën “gjendja dhe ndryshimet e aktiveve të qëndrueshme” kolona e dytë formati 6. 

Vlera e mësipërme në pasqyrat financiare formati 4 llog. nr. 2314 është paraqitur e 

gjithë vlera 1,335,920 mijë lekë për llog. “instalime teknike, pajisje, instrumente dhe 

vegla pune” duke e denatyruar shpenzimin, kur në pasqyrën “gjendja dhe ndryshimet e 

aktiveve të qëndrueshme” kolona e dytë formati 6 shuma është e ndarë sipas zërave të 

investimeve si “instalime teknike, pajisje, instrumente dhe vegla pune” për 456,000 lekë 

dhe zëri “Inventar ekonomik” në vlerën 879,920 lekë. 

 

Rekomandojmë: 

Të merren masat për të pasqyruar në llogaritë përkatëse të pasqyrave financiare 

Formati nr. 4, “Burimet dhe shpenzimet lidhur me investimet” shpenzimet për 

blerjen e aktiveve sipas zërave në llogaritë përkatëse: llog. nr. 2314 “instalime 

teknike, pajisje, instrumente dhe vegla pune” për 456,000 lekë dhe llog. nr. 2318 

“Inventar ekonomik” në vlerën 879,920 lekë. 

Në vijimësi 

 

Gjetja 8: 

“Debitorët” pasqyrohen në bilanc për vlerën 392,705 mijë lekë ku “Të tjera operacione 

me shtetin (debitor)” zënë shumën 295,219 mijë e cila në analizë (Inventari i llogarisë 

4342 “Të tjera operacione me shtetin” dt. 31.12.2016) përbëhet nga detyrimet 

afatshkurtra të cilat trashëgohen në vitin 2017 si “Furnitorë e llogari të lidhura me to” 

për 270,590 mijë lekë, “personeli e llogari të lidhura me to” për 19,232 mijë lekë, 

“Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa” për 1,224 mijë lekë, për “sigurime shoqërore” 

në vleftën 3,106 mijë, “sigurime shëndetësore” në vleftën 710 mijë, llog. nr. 

467“Kreditorë të ndryshëm” për 354,832 lekë kur në fakt duhet të ishte 355,174 lekë. 

 

Rekomandojmë: 
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- Nga Bashkia Fier të merren masat për të saktësuar vlerën kontabël të llog. nr. 467 

“Kreditorë të ndryshëm” për 354,832 lekë me vlerën sipas listës analitike të 

subjekteve kreditore. (355,174 lekë). 

Në vijimësi 

Gjetja 9: 

Bashkia Fier gjatë vitit 2016 ka rritur kuotën e pjesëmarrjes në Klubin e Futbollit 

“F.K.A” sh.a. me 20,000,000 lekë shumë e cila i ka kaluar në llogari Klubit të Futbollit 

“F.K.A.” sh.a për të cilin nuk ka një vendim të Këshillit Bashkiak. 

Për sa më lart është vepruar në kundërshtim me Ligjin nr. 139/2015, dt. 17.12.2015 

“Për vetëqeverisjen vendore”, neni 7 “Organet e njësive të vetëqeverisjes vendore” pika 

2. Organi përfaqësues i bashkisë është këshilli bashkiak. Organi ekzekutiv i bashkisë 

është kryetari i bashkisë. Neni 34 pika 6. Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore harton, 

miraton, zbaton dhe administron çdo vit buxhetin e vet, pa deficit, si dhe në përputhje 

me legjislacionin në fuqi që rregullon administrimin e zbatimin e sistemit buxhetor dhe 

ligjin për financat vendore. 

Niveli i prioritetit: 

I lartë 

 

Rekomandojmë: 

Nga Bashkia Fier, kryetari si organi ekzekutiv i bashkisë, të merren masat për të 

saktësuar praktikën e rritjes së kuotave të Klubit të Futbollit “F.K.A” sh.a. 

ta paraqitur dhe miratuar në Këshillin Bashkiak, si organi përfaqësues i bashkisë, 

në përputhje me në Ligjin nr. 139/2015, dt. 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen 

vendore”. 

Menjëherë 

Nga Bashkia Fier, struktura e auditimit të brendshëm të realizohet një mision 

auditimi në Klubin e Futbollit “F.K.A” sh.a. lidhur me aktivitetin e këtij klubi 

dhe kostot që mbulon bashkia. 

Menjëherë 

 

 

 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë 

vendim ngarkohet Departamenti i Auditimit të Vetqeverisjes Vendore 

 

  

Bujar LESKAJ  

 

 

K R Y E T A R           


