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Konteksti ligjor dhe teknik
Constituye la 

mayor base de 
datos del 

Sector Público, 
e incluso del 

país

Enlaza a las 
entidades y 

dependencias 
Estatales (178)
104 UAF’S Y 74 

SUAF’S

• Ligji për administrimin financiar të shtetit 1535/99 (LAFE)
• Vendimi rregullator 8127/2000

Neni 94- Raporti vjetor i konsoliduar i Ministrisë së financave- Raporti vjetor i
pasqyrave ekonomike, pasurore, financiare dhe buxhetore kontabël të organeve
dhe njësive shtetërore, të konsoliduara nga Ministria e Financave dhe të dërguara
në pushtetin ekzekutiv dhe në Kongresin Kombëtar, duhet të përmbajnë sa vijon:
a) Pasqyrën e konsoliduar të bilancit dhe pasqyrën e konsoliduar të ardhurave dhe 
shpenzimeve të sektorit publik;
b) Origjinën dhe përdorimin e fondeve;
c) Pasqyrën e zbatimit të buxhetit;
d) Pasqyrën e konsoliduar të kursimeve, investimeve dhe financimeve;
e) Pasqyrën e bilancit dhe pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve të thesarit 
publik; dhe
f) Pasqyrën e kredisë dhe të borxhit publik (e përditësuar).



Analiza Financiare

Enlaza a las 
entidades y 

dependencias 
Estatales (178)
104 UAF’S Y 74 

SUAF’S

Raportet financiare janë kritike për kryerjen e analizës financiare të
njësive ekonomike.

Ato mund të matin sjelljen e njësive të administratës qendrore në
tërësi, përfshirë të ardhurat, shpenzimet, financimet, aktivet dhe
detyrimet.

Raportet financiare japin një perspektivë të gjerë të situatës
financiare, sepse është e realizueshme të specifikohet
mjaftueshmëria e likuiditetit, rentabiliteti, leva financiare, mbulimi dhe
gjithçka e lidhur me aktivitetin.



Raportet e aftësisë paguese afatshkurtër 
ose likuiditetit afatshkurtër

Matin gatishmërinë e likuiditetit ose kapacitetin e thesarit për të absorbuar
detyrimet afatshkurtra.

2018 2019 Dif.

AKTIVE AFATSHKURTRA x 100
DETYRIME AFATSHKURTRA

17,230,234 x 100 = 127
13,549,880

19,361,021 X 100 = 107.55
18,001,992

-19.45

Interpretimi Aktivet afatshkurtra mbulojnë 127% 
të detyrimeve afatshkurtra

Aktivet afatshkurtra mbulojnë 107% 
të detyrimeve afatshkurtra



Situata e thesarit ose raporti i provës së 
qëndrueshmërisë

Ky raport jep një matje më të qartë të likuiditetit duke qenë se përjashton nga 
aktivet afatshkurtra ato llogari që nuk janë për t’u paguar dhe nuk janë 
mjaftueshëm likuide. Mat aftësinë e thesarit për të paguar në periudhën 
afatshkurtër.

2018 2019 Dif.

AKTIVET E GATSHME x 100
DETYRIMET AFATSHKURTRA

9,425,816 x 100 = 69.56
13,549,880

7.905,670 X 100 = 43.92
18,001,992

-25.64

Interpretimi Do të thotë se 69,5% e detyrimeve
afatshkurtra mbulohen nga aktivet e 
gatshme

Do të thotë se 43,9% e detyrimeve
afatshkurtra mbulohen nga aktivet e 
gatshme



Inventarët dhe aktivet e qëndrueshme mbi totalin e 
aktiveve

2018 2019 Dif.
INVENTARËT + AKTIVET E GATSHME X 100

TOTALI I AKTIVEVE
24.311.972 X 100 = 34.61

70.252.963
26.444.033 X 100 = 33.09

79.923.958
-1,52

Interpretimi 34.61% i totalit të aktiveve
janë inventar plus aktive të
qëndrueshme

33.09% i totalit të aktiveve janë
inventar plus aktive të qëndrueshme

Aktive afatshkurtra mbi totalin e aktiveve
2018 2019 Dif.

AKTIVE AFATSHKURTRA X 100
TOTALI I AKTIVEVE

17.230.324 X 100 = 24,53
70.252.963

19.361.021 X 100 = 24,22
79.923.958

-0,31

Interpretimi 24.5% i totalit të aktiveve janë
afatshkurtra

24.2% i totalit të aktiveve janë
afatshkurtra



Raporti i aftësisë paguese teknike

2018 2019 Dif.

DETYRIMET AFATSHKURTRA X 100
AKTIVET AFATSHKURTRA

13.549.880 x 100 = 78.64
17.230.234

18.001.992 X 100 = 92.98
19.361.021

14.34

Detyrimet afatshkurtra janë sa
78.6% të aktiveve afatshkurtra

Detyrimet afatshkurtra janë sa 92.9% 
të aktiveve afatshkurtra

Aktivet afatshkurtra të gatshme për të mbuluar borxhin afatshkurtër



PËRFUNDIM
Raportet plotësojnë dhe japin informacione të
rëndësishme për gjendjen financiare të njësive të sektorit
publik.
Këta tregues japin informacione të dobishme, ndër të
tjera, për gjendjen ekonomike të shtetit sa i takon deficitit
buxhetor, nivelit të borxhit, nivelit të investimeve.
Atëherë, me çfarë kemi të bëjmë vërtet?
Zyrtarët shtetërorë duhet të kuptojnë si ta përdorin
informacionin që marrin nga pasqyrat financiare, dhe ju t’i
kushtojnë vëmendje vetëm informacionit buxhetor.



Faleminderit!!
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