Treguesit Financiarë (sipas përcaktimeve të nenit 54 të Ligjit 68/2017)
Nr.

Treguesit kyç
financiarë

Kuptimi

1*1

Raporti i
shpenzimeve
të
përgjithshme
ndaj të
ardhurave të
përgjithshme

Ky raport tregon
shpenzimet si një përqindje
kundrejt të ardhurave–
raporti tregon sesa shpenzon
njësia për ofrimin e
shërbimeve publike.

Raporti i të
ardhurave të
veta vendore
ndaj të
ardhurave të
përgjithshme

Tregon qëndrueshmërinë
fiskale të njësisë. Rritja e
raportit në vite tregon se
njësia nuk mbështetet vetëm
në burime të jashtme (si
transfertat e qeverisë
qendrore, grantet etj.)

Raporti i të
ardhurave
faktike nga
taksat dhe
tarifat vendore
ndaj planit të
tyre

Një diferencë e madhe ose
në rritje midis të ardhurave
të arkëtuara dhe atyre të
planifikuara përgjatë viteve
mund të tregojë një rënie të
përgjithshme të ekonomisë
vendore. Nëse kjo diference
është e përheshme atëhere
problem është mbledhja e
taksave dhe tarifave
vendore që mund të jetë për
shkak të proçedurave,
barrës së lartë fiskale, ose
parashikim i pasaktë.

2*

3*

1

Formula

𝑆ℎ𝑝𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑒
𝐴𝑟𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎

Fakti
viti
(t-1)

Plani
viti
(t)

Plani viti
(t+1)

Plani viti
(t+2)

Plani
viti
(t+3)

57914

73115

56540

56823

570107

*100

Tregon marrëdhënien midis
flukseve hyrëse të të
ardhurave me flukset dalëse
të shpenzimeve.
𝑇ë 𝐴𝑟𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑒 𝑣𝑒𝑡𝑎
𝑇ë 𝐴𝑟𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑒 𝑃ë𝑟𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑠ℎ𝑚𝑒

*100

𝑇ë 𝐴𝑟𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑖𝑘𝑒 𝑛𝑔𝑎 𝑡𝑎𝑘𝑠𝑎𝑡 𝑑ℎ𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑡
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖 𝑖 𝑡𝑎𝑘𝑠𝑎𝑣𝑒 𝑑ℎ𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑣𝑒

*100

𝑣𝑖𝑡𝑖 2017 40835
Vitit 2018 57914
Plani

2017 65000
2018 73115

Treguesit me ketë shenjë gjenerohen në mënyrë automatike nga Instrumenti i Planifikimit Financiar për njësitë e vetëqeverisjes vendore

4*

5*

6*

Një normë e lartë një
menaxhim të mirë të
financave vendore duke
ofruar përmirësime në
shërbimet vendore.
Rritja e raportit përgjatë
viteve mund të shpjegohet
edhe me shërbime shtesë,
infrastrukturë e re, pasuri të
paluajtshme të shtuara,
funksione të reja të marra që
kanë nevojë për investime
etj.
Raporti
i Rritja në vite e peshës së
shpenzimeve të personelit
shpenzimeve
për personelin ndaj shpenzimeve të
përgjithshme mund të
ndaj
tregojë ulje të shpenzimeve
shpenzimeve
për investime/operative, ose
të
faktin se produktiviteti i
përgjithshme
personelit është në rënie.
Një rritje e këtijraport mund
të tregojë gjithashtu se
qeveria po ofron më shumë
shërbime (duke marrë
funksionet të reja, duke
rritur volumin e shërbimeve
ose cilësinë e tij)
Raporti
i Afatgjatë mbi një vit
Një raport i ulët tregon që
huamarrjes
afatgjatë ndaj NJQV-ja është në gjendje të
të ardhurave të paguajë detyrimet e saj të
borxhit (principali plus
përgjithshme
interesat).
Nëse NJQV-ja po paguan
një përqindje të lartë të të
Raporti i
shpenzimeve
për investime
kapitale ndaj
shpenzimeve
të
përgjithshme

𝑆ℎ𝑝𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒
𝑆ℎ𝑝𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑒 𝑡ë 𝑝ë𝑟𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑠ℎ𝑚𝑒

𝑆ℎ𝑝𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡
𝑆ℎ𝑝𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑒 𝑡ë 𝑃ë𝑟𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑠ℎ𝑚𝑒

*100

*100

𝐵𝑜𝑟𝑥ℎ𝑖 𝑎𝑓𝑎𝑡𝑔𝑗𝑎𝑡ë 𝑖 𝑎𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑢𝑎𝑟
𝑇ë 𝐴𝑟𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑒 𝑃ë𝑟𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑠ℎ𝑚𝑒

*100

7*

8*

9*

Raporti
i
huamarrjes
afatgjatë ndaj
të ardhurave të
veta;

Raporti
i
huamarrjes
afatshkurtër
ndaj
të
ardhurave të
përgjithshme

Raporti i
detyrimeve
tatimore të paarkëtuara në
kohë ndaj të
ardhurave
tatimore

ardhurave totale në
shërbimin e borxhit, ato
mund të detyrohen të ulin
shërbimet e tjera lokale.
I njëjti interpretim si më
sipër.
Raporti në këtë rast tregon
qartë një varësi midis
shërbimit të borxhit /
shlyerjes me anë të
burimeve të veta financiare
të njësisë së vetqeverisjes
vendore
Afat shkurtër nën një vit

𝐵𝑜𝑟𝑥ℎ𝑖 𝑎𝑓𝑎𝑡𝑔𝑗𝑎𝑡ë 𝑖 𝑎𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑢𝑎𝑟
𝑇ë 𝐴𝑟𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑒 𝑉𝑒𝑡𝑎

𝐵𝑜𝑟𝑥ℎ𝑖 𝑎𝑓𝑎𝑡𝑠ℎ𝑘𝑢𝑟𝑡ë𝑟
𝑇ë 𝑎𝑟𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑒 𝑝ë𝑟𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑠ℎ𝑚𝑒

Tregon aftësine e njësisë
vendore për të respektuar
detyrimet afatshkurtra.
Rritja e detyrimeve korente
afatshkurtra si % kundrejt të
ardhurave në fund të vitit
tregon një situatë negative
në lidhje me likuiditetet dhe
/ ose problem me
shpenzimet të cilat
realizohen me borxh.
Një raport i ulët tregon se
borxhi afatshkurtër mund të
shlyhet lehtësisht me anë të
të ardhurave vjetore të
njësisë.
Përfaqëson detyrimet fiskale
të papaguara në kohë për
njësinë vendore.
Një normë e lartë e
detyrimeve të akumuluara
kundrejt totalit të të
ardhurave të njësisë nga
taksat dhe tarifat mund të

*100

*100

𝐷𝑒𝑡𝑦𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑡𝑎𝑡𝑖𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑡ë 𝑝𝑟𝑎𝑝𝑎𝑚𝑏𝑒𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑇ë 𝑎𝑟𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑛𝑔𝑎 𝑡𝑎𝑘𝑠𝑎𝑡 𝑑ℎ𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑡

*100

𝑑𝑒𝑡𝑦𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑡𝑎𝑡𝑖𝑚𝑜𝑟𝑒 2018 𝑡𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑖𝑡 17038
Detyrime te mbartura mbi 18 muaj 19913

10

11*

12

Raporti i
shpenzimeve
për
partneritetet
publikeprivate ndaj
shpenzimeve
të
përgjithshme

Raporti i
shpenzimeve
për politikat e
kujdesit
shoqëror ndaj
shpenzimeve
të
përgjithshme

Raporti i
shpenzimeve
për politikat
që mbështesin
barazinë
gjinore ndaj
shpenzimeve
të
përgjithshme

tregojë proçedura jo të mira;
barrë e lartë fiskale; rënie të
ekonomisë vendore.
Raporti i shpenzimeve që
bën njësia si pjesë e të gjitha
skemave PPP ku ajo është
palë nuk duhet të jetë më
shumë
sesa
5%
Shpenzimeve
të
përgjithshme të saj.
Raporte më të larta tregojnë
se njësia është në
kundërshtim me
parashikimet ligjore numër
9936/2008 “Për
menaxhimin e sistemit
buxhetor në RSH”, i
ndryshuar
Një raport i lartë tregon
ndërmarrjen e politikave të
reja ose masa në fushën e
shërbimeve sociale ose rritje
të numrit të përfituesve të
këtyre politikave/masave.

Njësia përdor fonde për
politika që mbështesin
cështjet gjinore dhe një
raport në rritje përgjatë
viteve tregon angazhimin në
rritje të njësisë në këtë
fushë.

𝑆ℎ𝑝𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑒 𝑛𝑗𝑤𝑠𝑖𝑠𝑤 𝑝ë𝑟 𝑃𝑃𝑃
𝑆ℎ𝑝𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑒 𝑝ë𝑟𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑠ℎ𝑒𝑚 𝑡ë 𝑛𝑗ë𝑠𝑖𝑠ë

𝑆ℎ𝑝𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑝ë𝑟 𝑠ℎë𝑟𝑏𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒
𝑆ℎ𝑝𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑒 𝑝ë𝑟𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑠ℎ𝑚𝑒

*100

𝑆ℎ𝑝𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑝ë𝑟 𝑐ë𝑠ℎ𝑡𝑗𝑒𝑡 𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑧𝑖𝑠𝑤 𝑔𝑗𝑖𝑛𝑜𝑟𝑒
𝑆ℎ𝑝𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑒 𝑝ë𝑟𝑔𝑗𝑡ℎ𝑠ℎ𝑚𝑒

*100

*100

