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Deklaratat e analizuara: 

14 Deklarata të analizuara 
 

(nga deklarimi Për Herë të Parë 2004 deri 
Periodik/Vjetor 2017)

Viti Gjendja e Pasurisë në Lekë

2,124,101 Lekë Rritja mesatare vjetore e pasurisë  

Vlera në Lekë

Ndryshimi i Pasurisë ndër Vite

Ndryshimi i pasurisë sipas kategorive

Ndryshimi i pasurisë nga fillimi i deklarimit deri në vitin 2017

Pasuria bruto nga fillimi i detyrës deri me 
datë 31.12.2017 është rritur 6.5 herë.

Të ardhurat familjare të krijuara gjatë periudhës deklaruese

Kontrolli Aritmetik dhe Logjik

Kontrolli Aritmetik dhe Logjik për 14 vite rezultoi:

13 Pa Probleme
1 Me Probleme

Subjekti Elbana Lluri në vitin 2016 rezulton me burime të pamjaftueshme financiare për të mbuluar 
blerjen e një apartamenti në Vlorë, pavarësisht burimeve të deklaruara. Diferenca negative është 
1,866,089 lekë.
Në vitin 2009, subjekti deklaron kredi bankare pranë Emporiki Bank në shumën  25,000 euro, por 
nuk deklaron qëllimin e kësaj kredie.
Në vitin 2011 është deklarur një apartament me sip.125m2 në bashkëpronësi me bashkëshortin 
Gerd Hoxha me çmim blerjeje prej 6,500,000 lekë. Pjesa takuese e apartamentit prej 50% i është 
dhuruar gjyqtares Elbana Lluri nga motra dhe kunati i saj. 
Në vitin 2012, ky apartament deklarohet i rivlerësuar në shumën  23.750.000 lekë - lidhur me këtë 
proces nuk janë deklaruar shpenzime rivlerësimi.
Në 2017 është deklaruar pakësimi i një depozite në BKT në shumën 1,500 euro, por në asnjë nga 
deklarimet e mëparshme nuk deklarohen likuiditete në bankë.
Në vitin 2011, subjekti deklaron marrjen e 25 mijë eurove hua nga prindërit, e cila deklarohet si 
burim për shlyerjen e plotë të kredisë së marrë në Emporiki Bank.      
        

Para 
Fillimit

20062005 2007 2008 2009 20112010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Para Fillimit të Detyrës Datë 31/12/2017

 31,248,774 

Pasuritë e 
Paluajtshme

Likuiditete 
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 823,150 
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