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EKSTRAKT INFORMATIV: SHQIPËRIA

CIKLI BUXHETOR I 
QEVERISË

Ekspert

PARIMET E KONTABILITETIT 
ME TË DREJTA DHE DETYRIME 

TË KONSTATUARA

I ndërmjetëm

SISTEMET E INFORMACIONIT 
TË MENAXHIMIT FINANCIAR

I përparuar

SNKSP ME TË DREJTA 
DHE DETYRIME TË 

KONSTATUARA

Ndërgjegjësim 
bazë

Buxheti i vihet në 
dispozicion publikut

Po

Baza e njohjes Monetare duke 
kaluar në DDK

Metoda e publikimit Veçmas nga 
Pasqyrat 
Financiare

Raportimi i rregullt 
buxhetor gjatë vitit

Po

Krahasueshmëria me 
raportet e zbatimit të 
buxhetit dhe raportet 
financiare

Po

Reformat e 
parashikuara 
buxhetore

DDK

Baza e njohjes Monetare duke kaluar në DDK

Baza kontabël 
& standardi i 
raportimit tani

Aktet ligjore dhe nënligjore 
të Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë

Organi i vendosjes 
së standardeve të 
raportimit financiar

Ministria e Financave

Mbulimi i 
konsolidimit

Ministri dhe departamente të 
tjera të qeverisjes federale/
qendrore, institucione, fonde të 
sigurimeve shoqërore, qeverisja 
rajonale dhe/ose vendore, NSH

Reformat e parashikuara kontabël

Baza kontabël DDK

Standardi i 
raportimit

SNKSP të përdorura tërthorazi 
nëpërmjet standardeve 
kombëtare

KONTABILITETIBUXHETI

VETËVLERËSIM



Ekzistojnë metodika me 
bazë riskun dhe standardet 
profesionale

Po

Jepet opinion nga KLSH KLSH jep 
opinion 
sipas kuadrit 
rregullator në 
fuqi, zakonisht 
jepet nga MF

Licencë profesionale ose 
kërkohet arsimim për 
personelin e auditimit

Jo 

KLSH kryen auditime të 
përputhshmërie

Po

KLSH kryen auditime të 
performancës

Po

Audituesit e jashtëm kanë 
ekspertizë specifike për 
standardet kombëtare të 
kontabilitetit të sektorit publik

Jo 

Elementet e 
IFMIS-it

Përgatitja dhe zbatimi i 
Buxhetit, llogaria unike e 
thesarit, menaxhimi i borxhit, 
kontabiliteti & raportimi

Shkalla e 
autonomisë 
së njësive 
ekonomike

Njësitë ekonomike i 
raportojnë drejtpërdrejt 
administratës së thesarit

Standardet e 
qeverisjes TI

Ka udhëzime dhe kritere 
minimale për softuerin

Sistemet TI të 
përdorura për 
konsolidimin

Konsolidimi në kuadër të një 
sistemi të dedikuar TI si IFMIS

Udhëzuesi ndërkombëtar GFS GFSM 2014

Rakordimi midis GFS & 
pasqyrave financiare

Po

Shpeshtësia e raportimit GFS Vjetore

OPK përmban një njësi, 
nivel anëtarësimi, ose 
komision i fokusuar në 
sektorin shtetëror

Jo 

Kontabilistët e sektorit  
shtetëror u nënshtrohen 
kërkesave minimale për 
ZHPV

Jo 

Standardet dhe/ose 
kornizat që ndiqen në 
realizimin e formimit për 
KSP-në

Procesi i Bolonjës 
(Zona Evropiane e 
Arsimit të Lartë), 
CIPFA

AUDITIMI ZHVILLIMI I KAPACITETEVE 
& EDUKIMI PROFESIONAL

STATISTIKAT FINANCIARE 
SHTETËRORE

SISTEMET E 
INFORMACIONIT TË 
MENAXHIMIT FINANCIAR



Mekanizmat për zbatimin e standardeve & udhëzimeve në 
lidhje me menaxhimin financiar publik

Kërkesat e 
raportimit financiar

Akt ligjor, akt nënligjor, 
qarkore e MF-së

NSH SNRF & Standardet 
kombëtare të 
kontabilitetit

PFK Akt ligjor, akt nënligjor 
& qarkore e MF-së

Kërkesat për 
auditimin e jashtëm

Akt ligjor, akt nënligjor, 
INTOSAI

Kërkohet ndjekja e një kodi etik

Audituesit e 
brendshëm

Po

Kontabilistët e 
sektorit publik

Jo 

Shqipëria ka miratuar një Strategji për 
Menaxhimin e Financave Publike (2014-2020), 
që parashikon reformën në kontabilitetin 
publik, lidhur me zbatimin e SNKSP-ve dhe 
kontrollin e brendshëm efektiv

INSTITUCIONET & 
RREGULLORET

PLANI OSE STRATEGJIA 
PËR REFORMË TË MFP-SË

CIPFA

IFMIS

KLSH

PFK

ZHPV

GFS

SNRF

SNKSP

MF

OPK

KSP

NSH

Instituti i Autorizuar i Financave dhe Llogaridhënies Publike 

Sistemi i Integruar i Informacionit të Menaxhimit Financiar 

Kontrolli i Lartë i Shtetit

Pasqyrat financiare të konsoliduara 

Zhvillimi i vazhduar profesional 

Statistikat Financiare Shtetërore Standardet 

Ndërkombëtare të Raportimit Financiar

Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit 
Publik

Ministria e Financave

Organizatë e Profesionit Kontabël 

Kontabiliteti i sektorit publik

Ndërmarrjet shtetërore

SHKURTIME




