
Shtojca 5 "Raportimi periodik për detyrimet e prapambetura"

Bashkia _Korçë____________

Tabela nr. 1: Raporti përmbledhës për detyrimet e prapambetura

Detyrimet e nj.q.v 

(lekë) Investimet Investimet nga FZHR

TVSH dhe Kosto 

lokale Mallra dhe Shërbime

Vendime 

Gjyqësore Të tjera

Vlera Totale 94,300.00                 7,460,855.00               3,295,094.00                   8,618,987.00       1,019,722.00           

Tabela nr.2 : Zhvillimi I shumës së detyrimeve të prapambetura në tremujorin e IV

Detyrimet e nj.q.v 

(lekë)

    (1)                                   

Në fillim të Vitit 

(Detyrim I mbartur 

deri në 31.12.2015)

(2)                      

Detyrimet e krijuar 

rishtazi (deri 30 

dhjetor 2016)

(3=1+2)                

Totali I detyrimeve

(4)                        

Detyrimet e 

prapambetura të shlyera 

(deri 30 dhjetor 2016)

(5)           Detyrimi 

I shlyer në %

(6=3-4)         

Detyrimi I mbetur

Vlera Totale 112,133,208.00       61,749,826.00             173,883,034.00    153,394,076.00              88% 20,488,958.00         

Investimet 37,880,936.00         94,300.00                     37,975,236.00      37,880,936.00                100% 94,300.00                 

Investimet nga FZHR 7,460,855.00           7,460,855.00        7,460,855.00           

TVSH dhe Kosto 

lokale -                          -                             

Mallra dhe Shërbime 36,343,461.00         54,286,667.00             90,630,128.00      87,335,034.00                96% 3,295,094.00           

Vendime Gjyqësore 19,111,316.00         6,349,137.00               25,460,453.00      16,841,466.00                66% 8,618,987.00           
Të tjera 11,336,640.00         1,019,722.00               12,356,362.00      11,336,640.00                92% 1,019,722.00           

Tabela nr.3 : Raporti përmbledhës për detyrimet e prapambetura të krijuara rishtas për periudhën shtator-dhjetor 2016

Detyrimet e nj.q.v 

(lekë) Investimet Investimet nga FZHR

TVSH dhe Kosto 

lokale Mallra dhe Shërbime

Vendime 

Gjyqësore Të tjera

Vlera Totale 94,300.00                 -                                 3,295,094.00                   576,000.00           1,019,722.00           

Kategoritë

Kategoritë

Shenim: Vlera totale në tab.1 duhet të jetë e barabartë me totalin e kolonës së fundit në tab 2. Pra, në këtë tabelë do të reflektohen detyrimet e ngelura të 

pashlyera  sipas kategorive përkatese

Shenim:  Në tab.2 duhet të pasqyrohen vlerat në progresiv deri në tremujorin e kërkuar.Shembull: nëse raporti përgatitet për  tremujorin e dytë,  në kolonën e 

dytë  vendosen vlera e detyrimit të krijuar rishtazi nga fillimi i vitit deri në fund të tremujorit të dytë për të cilin po bëhet raportimi 

Shenim :Në tabelën 3 duhet të vendoset vlera për detyrimin e krijuar rishtazi vetëm për tremujorin e kërkuar për secilën kategori


