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Kuadri ligjor

• Baza kontabël

• Standardet e Raportimit

• Marrëdhënia me Organizatat
e Profesionit Kontabël (OPK)

Kontabiliteti dhe 
raportimi

• Raportimi buxhetor

• Kontabiliteti dhe raportimi
financiar

• Statistikat Fiskale Shtetërore

Auditimi

• I brendshëm & i jashtëm

FMIS
Edukimi dhe ngritja e 

kapaciteteve
Reformat e MFP-së
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Kuadri
Institucional

Kuadri fiskal

Zhvillimi i 
Kapaciteteve

Zbatimi i 
buxhetit

Kontabiliteti
dhe raportimi

Kontrolli
financiar dhe

auditimi

FMIS

Zhvillimi 

i 

Kapacite

teve

Aktet ligjore
Aktet 

nënligjore

Standardet

Proceset e 

punës



Raportimi buxhetor

Ndjekja e zbatimit të
buxhetit

mbështetet kryesisht në
bazën monetare.

Raportimi financiar

Sigurimi i 
informacioneve
financiare objektive për
vendimmarrjen për të
kërkuar llogaridhënie, 
transparencë dhe
përmirësim të realizimit
të shërbimeve publike

Raportimi Statistikor

Analiza dhe vlerësimi i 
politikave makrofiskale
dhe krahasueshmëria
ndërkombëtare në nivel
makro
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 Raportimi buxhetor – mbizotëron baza monetare – 4 vende po kalojnë drejt bazës me të drejta dhe 

detyrime të konstatuara, raportet e buxhetit janë publike në të gjitha vendet

 Kontabiliteti – Trend i përgjithshëm drejt kontabilitetit me të drejta dhe detyrime të konstatuara – 6 

janë me të drejta dhe detyrime të konstatuara, 3 janë me bazë të modifikuar me të drejta dhe 

detyrime të konstatuara, 2 me bazë monetare me elemente të të drejtave dhe detyrimeve të 

konstatuara, 3 me bazë monetare

 Standardet e raportimit financiar – janë përfshirë më së shumti në aktet ligjore dhe nënligjore në 

nivel kombëtar – 7, SNKSP/SNRF shërbejnë si pikë referimi, drejtpërdrejt ose tërthorazi, - 7

 Pasqyrat financiare të konsoliduara – hartohen në shumicën e vendeve – 12, por konsolidimi bëhet 

më së shumti me dorë/në Excel ose si pjesë e FMIS – 8

 Plotësia e pasqyrës së bilancit – përfshihen shumë elemente, ka njëfarë largimi nga SNKSP-të

 Zhvillimi i kapaciteteve – Organizatat profesionale kontabël nuk e mbulojnë sektorin publik, por OPK-

të kanë anëtarë që punojnë në sektorin publik, ofrojnë trajnime, përfshihen në vendosjen e 

standardeve në 3-4 vende
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Pagesat e shtyra
Detyrimet e 

prapambetura
Transaksionet 
jomonetare

Detyrimet afatgjata
Aktivet jo-

financiare –
vlerësimi, dërgesat 

në natyrë
Provigjonet, PPP-
të, dorëzanitë etj.

Aktivet, 
detyrimet, 
rezervat, 

risqet

Transparenca
fiskale

Të ardhurat
Shpenzimet

Borxhi/likuiditeti

Pagesat e shtyra
Detyrimet e prapambetura
Transaksionet jomonetare

Detyrimet afatgjata
Aktivet jo-financiare –

vlerësimi, dërgesat në natyrë
Provigjonet, PPP-të, 

dorëzanitë etj.


