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Përbërja e sektorit publik

Në sektorin publik të Shqipërisë përfshihen:
1) Njësitë shpenzuese buxhetore të administratës publike, ku përfshihen të 

gjitha njësitë e klasifikuara në sektorin e qeverisjes së përgjithshme, 
sipas nënsektorëve:

• Qeverisja qendrore,
• Qeverisja vendore,
• Fondet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.

Në sektorin e qeverisjes së përgjithshme bëjnë pjesë edhe njësitë e klasifikuara si 
jashtëbuxhetore.

2) Njësitë shpenzuese të klasifikuara si ndërmarrje publike jo financiare;
3) Njësitë shpenzuese të klasifikuara si ndërmarrje publike financiare; dhe
4) Banka Qendrore.
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Përbërja e sektorit publik

Sektori publik Viti 2021

Qeverisja qendrore 954

− Buxhetore 896

− Jashtëbuxhetore 58

Qeverisja vendore 303

− Buxhetore 194

− Jashtëbuxhetore 109

Fondet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore 2

Ndërmarrjet publike jo financiare 26

Ndërmarrjet publike financiare 2

Banka Qendrore 1

Gjithsej 1.288
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Kuadri ligjor

Ligji organik i buxhetit përcakton për sektorin e qeverisjes së përgjithshme, ndër të tjera:

a) bazën kontabël me të drejta dhe detyrime të konstatuara, të modifikuar;

b) detyrimin që njësitë ekonomike shtetërore të mbajnë një sistem kontabël dhe të hartojnë pasqyra 
financiare vjetore në bazë të udhëzimeve/manualëve të MF-së;

c) MFE-në si institucionin përgjegjës për hartimin e standardeve, akteve nënligjore dhe metodikës të 
kontabilitetit të sektorit publik;

d) Bordin për Kontrollin Financiar të Brendshëm Publik, të kryesuar nga ministri i financave për shqyrtimin 
dhe miratimin e standardeve, akteve nënligjore dhe metodikën e kontabilitetit publik;

e) detyrimin e Thesarit për të mbajtur një sistem kontabilizimi dhe raportimi të veprimeve të qeverisë, 
përfshirë hartimin e pasqyrave financiare vjetore të konsoliduara të qeverisjes së përgjithshme; dhe

f) përbërjen e raportit të konsoliduar të buxhetit vjetor të hartuar nga MFE-ja, që i dorëzohet për miratim 
qeverisë dhe Kuvendit.
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Buxhetimi në sektorin publik

Të gjitha raportet financiare, përfshirë raportet e zbatimit të buxhetit, hartohen dhe paraqiten për çdo vit 
kalendarik të mbyllur më 31 dhjetor sipas këtyre afateve:

» pasqyrat financiare në nivel të njësisë ekonomike hartohen brenda 31 marsit të vitit pasardhës;

» pasqyrat financiare të konsoliduara në nivel të grupit hartohen brenda 30 prillit të vitit pasardhës;

» MFE-ja nxjerr dhe dorëzon raportin e konsoliduar të buxhetit për sektorin e qeverisjes së përgjithshme 
për miratim pranë Këshillit të Ministrave brenda fundit të majit të vitit pasardhës;

» Këshilli i Ministrave ia paraqet raportin e konsoliduar të buxhetit për sektorin e qeverisjes së 
përgjithshme Kuvendit brenda fundit të qershorit të vitit pasardhës; dhe

» pas miratimit nga Kuvendi, raporti i konsoliduar i buxhetit për sektorin e qeverisjes së përgjithshme 
botohet në Fletoren Zyrtare brenda fundit të tetorit të vitit pasardhës.
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Sistemet

Proceset funksionale të SIFQ-së klasifikohen zyrtarisht kështu:

a) përgatitja e buxhetit;

b) menaxhimi i para/angazhimeve dhe pagesave;

c) menaxhimi i të ardhurave dhe likuiditetit;

d) menaxhimi i aktiveve të qëndrueshme; dhe

e) kontabiliteti dhe raportimi financiar.



Procesi i konsolidimit
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Konsolidimi

Pasqyrat financiare të konsoliduara janë pasqyrat financiare  të një njësie 
ekonomike në të cilat paraqiten aktivet, detyrimet, aktivet neto/kapitali neto, të 
ardhurat, shpenzimet dhe flukset monetare të njësisë kontrolluese dhe të njësive 
të kontrolluara, si të ishin të një njësie të vetme ekonomike.
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Qëllimi

Pasqyrat e konsoliduara financiare kanë qëllimin e përgjithshëm t’u japin 
informacion të besueshëm organeve përkatëse vendimmarrëse, nëpërmjet:
» Dhënies së informacionit për burimet financiare dhe shpërndarjen e tyre;
» Dhënies së informacionit mbi mënyrën e financimit të aktiviteteve të njësive 

dhe realizimin e kërkesave për mjete monetare;
» Dhënies së informacionit në lidhje me aftësinë e njësisë për të financiar 

aktivitetet dhe për të përmbushur detyrimet dhe angazhimet; dhe
» Dhënies së informacionit për vlerësimin e ecurisë së njësive raportuese.
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Përbërja

» Pasqyra financiar e konsoliduar e pozicionit financiar (pasqyra e bilancit);
» Pasqyra financiare e konsoliduar e performancës financiare;
» Pasqyra financiare e konsoliduar e ndryshimeve në aktivet/fondet neto;
» Pasqyrat financiare e konsoliduar e ndryshimeve në flukset monetare;

» Pasqyra statistikore të tilla si pasqyra statistikore për investimet dhe burimet e financimit të 
tyre, pasqyra financiare për aktivet afatgjata (me kosto historike), pasqyra financiare për 
aktivet afatgjata (me vlerën neto) dhe pasqyra financiare e numrit të punonjësve dhe fondit të 
pagave

» Dhënia e shënimeve shpjeguese për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare të 
konsoliduara.
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Procesi i raportimit financiar

Regjistrim Mbyllje Konsolidim Analizim Raportim

• Identifikim dhe 
analizë e 
veprimeve

• Regjistrimi në 
ditar

• Mbyllja e 
regjistrimeve të 
ditarit në librin 
e llogarive

• Hartimi i 
bilancit 
vërtetues të 
pakorrigjuar

• Identifikimi i 
veprimeve 
korrigjuese

• Regjistrimi i 
veprimeve 
korrigjuese

• Kalimi i 
veprimeve 
korrigjuese në 
librin e llogarive

• Hartimi i 
bilancit 
vërtetues të 
korrigjuar

• Vlerësimi i 
kontrollit

• Harmonizimi i 
politikave 
kontabël

• Bashkimi zë për 
zë

• Eliminimi i 
veprimeve 
brendapërbren
da

• Krahasimi me 
buxhetin

• Analiza e 
mospërputhjev
e

• Vlerësimi i 
gjendjes 
financiare

• Vlerësimi i 
efikasitetit dhe 
efektivitetit

Përgatiten:
• Pasqyra e 

performancës 
financiare

• Pasqyra e 
pozicionit 
financiar

• Pasqyra e 
flukseve 
monetare

• Ndryshimet në 
aktivet neto / 
kapitalin neto

• Informacionet 
shpjeguese në 
shënime

• Pasqyra e 
krahasimit me 
buxhetin
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Konsolidimi

Kontroll?

Kontroll i përbashkët?

Cili lloj i organizimeve të 
përbashkëta?

Influencë e 
konsiderueshme?

Kontabiliteti 
i aktiveve 
financiare

Kontabiliteti i aktiveve neto 
/ kapitalit neto

Kontabilizimi i 
aktiveve,

detyrimeve, etj.
Konsolidim

Operacion i 
përbashkët

Sipërmarrje 
e përbashkët

Po

Po

Po Jo

Jo

Ko
ntr
olli

Ushtron fuqi mbi njësinë tjetër 
ekonomike

Është e ekspozuar, ose ka të drejta, në 
përfitime të ndryshueshme nga 

angazhimi me njësinë tjetër 
ekonomike

E ka mundësinë ta përdorë fuqinë e 
vet mbi njësinë tjetër ekonomike për 

të ndikuar në natyrën ose vlerën e 
këtyre përfitimeve

Kontroll
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Konsolidimi i mbështetur në praktikat më të mira

» Harmonizimi i politikave kontabël nëpërmjet njësisë ekonomike;
» Harmonizimi i datave të raportimit të njësive ekonomike të kontrolluara me ato të njësisë 

ekonomike kontrolluese;
» Përkthimi i pasqyrave financiare të operacioneve të huaja në monedhën e paraqitjes të 

njësisë ekonomike;
» Konsolidimi zë për zë i pasqyrës së performancës financiare, pasqyrës së pozicionit financiar 

dhe pasqyrës së flukseve monetare të njësive ekonomike kontrolluese dhe të kontrolluara;
» Eliminimi i plotë i tepricave brendapërbrenda njësisë ekonomike dhe i veprimeve midis 

njësive ekonomike brenda njësisë ekonomike, përfshirë aktivet, detyrimet, aktivet neto, të 
ardhurat, shpenzimet, dividendët ose shpërndarje të ngjashme dhe flukset monetare;

» Kontabilizimi i Interesave jo kontrolluese;
» Eliminimi i investimit të njësisë kontrolluese në njësinë e kontrolluar kundrejt aktiveve neto 

(kapitalit neto) të njësisë ekonomike.
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Informacionet shpjeguese të konsolidimit 
mbështetur në praktikat më të mira

Informacionet shpjeguese kryesore në lidhje me konsolidimin përfshijnë:
» përbërjen e njësisë ekonomike (lista e njësive ekonomike të kontrolluara);
» interesin që kanë njësitë jo kontrolluese në aktivitetet dhe flukset monetare të 

njësisë ekonomike;
» Natyrën dhe ndryshimet e rreziqeve të lidhura me interesat e njësisë 

ekonomike në njësitë e kontrolluara jo të konsoliduara dhe njësitë e 
strukturuara që nuk konsolidohen.



FALEMINDERIT!
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