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PËR 

 

AUDITIMIN E USHTRUAR NË INSTITUTIN E STATISTIKAVE “MBI AUDITIMIN 

FINANCIAR” 

për periudhën nga data 01.01.2017 deri në 31.12.2019. 

 

Nga auditimi i ushtruar në Institutin e Statistikave, me objekt “Auditim Financiar”, për 

periudhën 01.01.2017 deri në 31.12.2019, përsa i takon shkallës së zbatimit nga subjekti 

Instituti i Statistikave (INSTAT), të standardeve të kontabilitetit, të ligjit mbi kontabilitetin 

dhe pasqyrat financiare, udhëzimeve e kushteve të vendosura apo termave mbi raportimin 

financiar, mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e auditimit financiar), u evidentua se 

transaksionet financiare të realizuara gjatë aktivitetit të subjektit, paraqiten në përputhje me 

kuadrin rregullator të raportimit financiar dhe se pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të 

drejtë, në të gjitha aspektet materiale kornizën e zbatueshme të raportimit financiar. 

 
Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Projektvendimin e paraqitur nga 

Grupi i Auditimit të Departamentit të Auditimit të Institucioneve Qendrore, si dhe vlerësimet 

mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga Drejtori i Departamentit të mësipërm, Drejtori i 

Drejtorisë së Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë dhe Drejtori i Përgjithshëm, në mbështetje 

të neneve 10, 15, 25 dhe 30, të ligjit nr. 154/2014 miratuar në datën 27.11.2014 “Për 

Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, 

 

VENDOSA:  
 

I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit “Mbi auditimin financiar”, të ushtruar në 

Institutin e Statistikave, me nr.63/1, datë 21.01.2020, Tiranë,  për periudhën nga 01.01.2017 

deri në 31.12.2019. 
 

II. Të miratoj Opinionin e auditimit dhe rekomandimet për përmirësimin e gjendjes dhe të 

kërkoj marrjen e masave sa vijon: 

 

 

A. OPINIONI I AUDITUESIT: 
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Opinion mbi pasqyrat financiare (I pakualifikuar) 1 

Nga auditimi i pasqyrave financiare, mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, 

Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH dhe Manualin e Auditimit Financiar, përsa i 

takon shkallës së zbatimit nga subjekti Instituti i Statistikave (INSTAT), të standardeve të 

kontabilitetit, të ligjit mbi kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, udhëzimeve e kushteve të 

vendosura apo termave mbi raportimin financiar, mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e 

auditimit financiar), u evidentua se transaksionet financiare të realizuara gjatë aktivitetit të 

subjektit, paraqiten në përputhje me kuadrin rregullator të raportimit financiar dhe se pasqyrat 

financiare paraqiten në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet materiale kornizën e 

zbatueshme të raportimit financiar.  

Ne kemi audituar, pasqyrat financiare, për vitin ushtrimor 2017, deri më 31.12.2018, të cilat 

përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar; pasqyra e performancës financiare; pasqyrën e 

flukseve monetare; pasqyrën e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto; pasqyrën e 

investimeve dhe e burimeve të financimit të tyre; pasqyrën mbi gjendjen dhe ndryshimet e 

aktiveve afatgjata, pasqyrën e amortizimit të aktiveve, shënimet shpjeguese për hartimin dhe 

raportimin e pasqyrave financiare. Opinionin e dhënë e mbështesim në konstatimet se, 

bilancet, deklaratat e të ardhurave, shpenzimet, banka, janë përfshirë në pasqyrat financiare. 

Pasqyrat financiare janë paraqitur sipas ligjit të kontabilitetit dhe udhëzimeve të Ministrisë së 

Financave. Evidencat e auditimit të ofruara janë të mjaftueshme dhe ofrojmë një bazë të 

mjaftueshme për dhënien e opinionit të pakualifikuar.2 

Opinioni është i pakualifikuar 

Sipas opinionit të KLSH-së, mbështetur në standardet ISSAI 17003, dhe ISSAI 12004, si dhe 

në përputhje me kërkesat e manualit të auditimit financiar të KLSH-së, pasqyrat financiare 

paraqesin në të gjitha aspektet material, në mënyrë të drejtë pozicionin financiar të Institutit 

Statistikave në datën 01 Janar 2018 deri me 31.12.2019. 

Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar lidhur me çështjet nën 

auditim: 

Drejtimi i Institutit të Statistikave është përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në 

përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara. Stafi drejtues është përgjegjës për 

përdorimin e burimeve financiare në përputhje me të gjithë bazën ligjore dhe rregullatorë në 

fuqi. 

 Përgjegjësia e Audituesve të KLSH-së: 

Objektivi është të shprehë një opinion mbi pasqyrat financiare bazuar mbi auditimin. Raporti 

i auditimit duhet të shprehë që auditimi është bërë në përputhje me Standardet 

Ndërkombëtare të Auditimit sipas INTOSAI. Gjithashtu, raporti i audituesit duhet të 

                                                             
1 Një opinion i pakualifikuar (pa rezervë) jepet kur audituesi është i kënaqur në të gjitha aspektet materiale se: 

(a) pasqyrat financiare janë përgatitur duke përdorur baza të pranueshme të kontabilitetit dhe politika të cilat 

janë aplikuar në vazhdimësi; (b) pasqyrat janë në përputhje me kërkesat ligjore dhe me rregulloret përkatëse; (c) 

situata e paraqitur nga pasqyrat financiare është në përputhje me njohuritë e audituesit mbi njësinë publike të 

audituar;dhe (d) janë paraqitur saktë të gjitha çështjet materiale që lidhen me pasqyrat financiare. 
2 ISSAI 1700 - Audituesi do të shprehë një opinion i pakualifkuar kur ai arrin në përfundimin se pasqyrat 

financiare janë përgatitur, në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kuadrin e zbatueshëm të raportimit 

financiar. 
3 Objektivi i audituesit është të formulojë një opinion mbi besueshmërinë e llogarive vjetore dhe llogarive 

bazuar në një vlerësim të përfundimeve të hartuara nga evidencat e marra të auditimit dhe të shprehë qartë 

opinionin nëpërmjet një raporti të shkruar që shpjegon bazat e opinionit. 
4 Objektivi i audituesit është të ofrojë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat si një e tërë nuk përmbajnë anomali 

materiale, raste mashtrimi ose gabime, si edhe të raportojë mbi këto pasqyra përsa i takon gjetjeve nga auditimi. 
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shpjegojë që këto standarde kërkojnë që audituesi të respektojë kërkesat etike dhe të 

planifikojë dhe kryejë auditimin me qëllim që të arrijë siguri të arsyeshme që pasqyrat 

financiare nuk kanë anomali materiale. Raporti i audituesit duhet të përshkruajë një auditim 

duke u shprehur se: Auditimi ka të bëjë me kryerjen e procedurave për marrjen e evidencës së 

auditimit në lidhje me shumat dhe informacionet e dhëna në pasqyrat financiare; Procedurat e 

auditimit të zgjedhura janë në varësi të gjykimit të audituesit, përfshirë këtu vlerësimin e 

risqeve të anomalive materiale në pasqyrat financiare, të cilat mund të vijnë si pasojë e 

mashtrimit apo gabimit. Kur pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me një kuadër të 

paraqitjes së drejtë, përshkrimi i auditimit në raportin e audituesit duhet t’i referohet 

“përgatitjes dhe paraqitjes së drejtë të pasqyrave financiare të subjektit” ose “përgatitjes së 

pasqyrave financiare që japin një pamje të vërtetë dhe të drejtë”, që është e përshtatshme 

sipas rrethanave. Raporti i audituesit duhet të shprehë se audituesi beson që evidenca e 

auditimit e marrë. 

B.MASAT ORGANIZATIVE 

1.  Gjetje nga auditimi: Në raportet e monitorimit u konstatua se mungon relacioni 

shpjegues në lidhje me ndryshimet e buxhetit nga plani fillestar deri në atë përfundimtar, si në 

nivel me te detajuar dhe artikulli. Mungon një analize e detajuar në lidhje me investimet me 

financim të huaj. Veprime këto në kundërshtim me Kapitullin n IV pika 49 të Udhëzimit nr. 

22, datë 17.11.2016, “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e 

Qeverisjes Qendrore”. 

- Në raportet e monitorimit periodik mungojnë informacionet shtesë për parashikimin e 

realizimeve të pritshëm deri në fund të vitit si për produktet edhe për shpenzimet, për të 

evidentuar nëse ky parashikim është më i lartë apo më i ulët se plani fillestar i parashikuar, 

veprim ky në kundërshtim me pikën 42 kapitulli III të Udhëzimit nr. 22, datë 17.11.2016, 

“Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore” 

- Në raportet e monitorimi mungon rakordimi me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarin 

për shpenzimet buxhetore të realizuara nga institucioni. 

 (Trajtuar më hollësisht në faqet 12-17 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

1.1. Rekomandim: Drejtoria e Monitorimit dhe mbikëqyrjes në bashkëpunim me Drejtorinë 

e planifikimit të investimeve në INSTAT të marrin masat që:  

- Në raportet e monitorimit, të relatohet në lidhje me realizimin e treguesve në raport me 

parashikimin, me qëllim menaxhimin sa më efektiv të fondeve buxhetore, si dhe ndërmarrjen 

në kohë të veprimeve korrigjuese duke ndryshuar alokimin e burimeve, si dhe duke 

evidentuar impaktin e mundshëm në performancën e objektivave të lidhura me to. 

Në vazhdimësi 

2.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se gjatë periudhës objekt auditimi INSTAT 

ka paguar në total shumën 8,853,616 lekë si pasojë e humbjes së gjyqeve nga ish punonjës të 

INSTAT, të cilët janë liruar nga detyra para vitit 2017 dhe gjykata është shprehur me vendim 

të formës së prerë në favor të ish punonjësve me kompensim monetar dhe/ose kthim në 

detyrë. 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 18-22 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

2.1.Rekomandim: Instituti i Statistikave të marri masa që lirimet nga detyra të kryhen duke 

respektuar afatin e njoftimit sipas parashikimit në Kodin e Punës në zgjidhjen e kontratës së 

punës 

                                                                                                                              Në vazhdimësi 



4 
 

3. Gjetje nga auditimi: Në pasqyrat financiare të vitit 2018 në aktiv të bilancit kontabël 

llogaritë financiare paraqiten në shumën 60,480,888 lekë dhe përfshinë llogarinë 520 

“Disponibilitete në thesar” për të njëjtën vlerë e cila është shtuar prej vitit 2017 me 

22,428,902 lekë, dhe përfaqëson rritjen e sponsorizimeve që do të trashëgohen në vitin 2019 

si dhe rritjen e detyrimeve të shpenzimeve të njohura për vitin 2018 dhe që do të likujdohen 

në vitin 2019. Në mbështetje të Udhëzimit nr.14 të MF “Procedurat e mbylljes së llogarive”, 

Llogaria 520 nuk mbyllet në fund të periudhës për sponsorizimet e trashëgueshme.  

Nga auditimi u konstatua se, në aktiv llog. 520 “Disponibilitete në thesar” paraqitet gjendja e 

fondeve të trashëguara në vlerën 60,480,888 lekë të cila si fonde të mbetura pa përdorur nga 

sponsorizimet, në pasivin e bilancit është paraqitur në llogarinë nr. 85 “Rezultati ushtrimor 

nga funksionimi” në vlerën 51,714,902 lekë si dhe një diferencë prej 8,765,986 lekë e cila 

nuk pasqyrohet. 

Nga auditimi u konstatua gjithashtu se, teprica në llogarinë 520 duhet të vërtetohet me 

aktrakordimin me Thesarin, e cila duhet të paraqitet e strukturuar sipas natyrës së të 

ardhurave të trashëguara (e ardhur si efekt i sponsorizimeve) për vitin 2018 mungon. 

Vlerat e mësipërme të kontabilizuara në llogaritë “Rezultati i mbartur nga funksionimi” dhe 

“Rezultati ushtrimor nga funksionimi” e denatyrojnë këto llogari dhe vlera e mësipërme duhej 

të paraqitej në klasën 4 “Detyrimet afat shkurtra” që përfaqësohet nga shuma detyrimeve 

afatshkurtër (specifikisht të analizuara sipas llojeve dhe afateve, kryesisht në llogarinë 466 

“Kreditorë për mjete në ruajtje” dhe “Llogari të tjera” që përfaqësohet nga shuma e posteve 

përkatëse të disa llogarive rregulluese që veprojnë në sensin kreditor). Në rastin konkret, si 

kundërparti duhet të shërbejë llogaria  476 “Të ardhura të përcaktuara për tu përdorur”, 

bazuar në përcaktimet e pikës 3, të UMF nr. 14, datë 28.12.2006  “Për përgatitjen dhe 

raportimin e pasqyrave financiare të vitit 2006 për institucionet qendrore, organet e pushtetit 

vendor dhe njësitë që varen prej tyre si dhe të njësive të menaxhimit/zbatimit të projekteve e 

marrëveshjeve me donatorë të huaj”, i ndryshuar. Llogaria 12 “Rezultate të mbartura nga 

funksioni”, është llogari rregulluese që përfaqëson rezultatin e trashëguar nga viti ose vitet e 

mëparshme. Në të dhënat shpjeguese të llogarisë vjetore nuk shpjegohet besueshmëria ligjore 

e rezultatit të trashëguar dhe të sqarohet përbërja e tij (në ndarjen të konstatuara dhe të 

arkëtuara). Llogaria 85 "Rezultati i ushtrimit nga funksioni" kur del me saldo kreditore, 

përfaqësohet si rubrikë më vete dhe përbën rezultatin nga viti ushtrimor si tepricë kreditore e 

kësaj llogarie. (I njëjti fenomen ka ndodhur dhe në pasqyrën financiare të vitit 2017). 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 28 për vitin 2017 dhe 43 për vitin 2018 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

 

3.1 Rekomandim: Drejtoria e Financës së INSTAT të marrë masat për rakordimin dhe 

unifikimin e vlerave të paraqitura në pasqyrat financiare me vlerat e paraqitura në aktet e 

rakordimit me degën e thesarit.  

3.2 Drejtoria e Financës të marrë masat për të kryer sistemimet e nevojshme dhe regjistrimet 

në kontabilitet në bazë të klasifikimit ekonomik kontabël, duke tranzituar shumat e 

evidentuara në llogarinë 85 “Rezultate operacioni”  në grupin e llogarive të klasës së 4, për 

një pasqyrim më të drejtë të kundërpartisë së disponibiliteteve në thesar, me qëllim që të 

parandalohen gabimet apo parregullsitë e mundshme në interpretimin e llogarive të pasqyrave 

financiare.   

3.3 Pasqyrat financiare vjetore, të përmbajnë një informacion më të plotë shpjegues, lidhur 

me pasqyrimin e fondeve, pasi konstatohet mungesa e informacionit mbi shpjegimet e 

nevojshme të mospërputhjeve të disa llogarive në aktet e rakordimit dhe bilancin kontabël. 

3.4 Drejtoria e Financës të informojë në vijimësi menaxhimin e lartë mbi nivelin e realizimit 

të sponsorizimit dhe fondeve duke i adresuar ato në llogaritë e duhura, si dhe të sqarojnë 

arsyet për mosrakordimin e të dhënave të pasqyruara në kontabilitet/bilanc me të dhënat e 
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akteve të rakordimit, në përputhje me Udhëzimet e Ministrit të Financave për zbatimin e 

buxhetit të shtetit. 

Në vazhdimësi 

  

4.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i shpenzimeve të ushtrimit, u konstatua se, vlerat e 

paraqitura në pasqyrat financiare formati nr. 2 nuk përputhen me vlerat e paraqitura në akt-

rakordimin me degën e thesarit Tiranë, “Shpenzimet korrente” sipas pasqyrave paraqiten në 

vlerën 471,251,939 lekë kurse sipas akt rakordimit me degën e thesarit vlera e tyre është 

501,262,536 lekë të cilat nuk rakordojnë me shpenzimet korrente të pasqyrës 2. Në pasqyrat 

financiare nuk tregohet se çfarë përfshihet në vlerën e rakorduar me thesarin dhe çfarë vlerash 

përfshihen në pasqyrat financiare dhe përse nuk rakordojnë këto shuma. Edhe për vitin 2017 

u konstatua se, vlerat e paraqitura në pasqyrat financiare formati nr. 3/1 nuk përputhen me 

vlerat e paraqitura në akt-rakordimin me degën e thesarit Tiranë, “Shpenzimet korrente” sipas 

pasqyrave paraqiten në vlerën 430,391,536 lekë kurse sipas akt rakordimit me degën e 

thesarit vlera e tyre është 448,520,652 lekë të cilat nuk rakordojnë me shpenzimet korrente të 

pasqyrës 3/1. 

Sa më sipër, është vepruar në kundërshtim me UMF nr. 24128, dt. 27.12.2011 “Procesimi i 

transaksioneve në fund të vitit” dhe UMF nr. 2, dt. 06.02.20112 “Procedurat standarte të 

zbatimit të buxhetit”, Kreu III, “Procedurat për kryerjen e shpenzimeve publike”, nënkapitulli 

“Marrja e angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve publike”, pikat 172 dhe 173 si dhe UMF nr. 

28, dt. 18.12.2014 “Për procedurat e mbylljes së llogarive vjetore të buxhetit për vitin 2014” 

pika 34.  

(Trajtuar më hollësisht në faqet nr.32 dhe 38-39 për vitin 2017 dhe nr.49-52 për vitin 2018 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

4.1.Rekomandim: Drejtoria e Financës së INSTAT të marrë masat për rakordimin dhe 

unifikimin e vlerave të paraqitura në pasqyrat financiare me vlerat e paraqitura në aktet e 

rakordimit me degën e thesarit.  

4.2.Të hartohet dhe nënshkruhen rregullisht situacionet mujore, periodike dhe vjetore për 

shpenzimet e ushtrimit nga veprimtaria e INSTAT dhe për çdo mospërputhje të të dhënave të 

pasqyrave financiare që shoqërojnë bilancin kontabël, të jepen shpjegimet sqaruese për çdo 

rast.  

4.3.Nga ana e Zv/Drejtorit Ekonomik dhe Nëpunësit Zbatues të përgatiten raporte periodike 

tremujore për menaxhimin e lartë, lidhur me nivelin e shpenzimeve të realizuara kundrejt 

fondeve të akorduara, realizimin e regjistrit të prokurimeve të parashikuara sipas katër 

mujorëve, etj. 

Në vijimësi 

 

5.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i “Të ardhurat e ushtrimit 2018”, sipas formatit nr. 2 të 

bilancit vjetor, kanë mospërputhje me të ardhurat sipas klasifikimit ekonomik, të pasqyruara 

në aktin e rakordimit vjetor për të ardhurat. Nga analiza e të dhënave të mësipërme 

konstatohet se, sipas rakordimeve të kryera, të ardhurat vjetore të arkëtuara gjatë vitit janë për 

83,394,541.48 lekë, është shënuar shuma e papërdorur e të ardhurave të vitit 2018 , nga e cila 

janë derdhur në buxhet 9,055,205.00 lekë dhe mbeten për tu trashëguar në vitin 2019 prej 

8,090,685.48 lekë. Konstatohet se, nga krahasimi i të dhënave të pasqyruara në Formatin nr. 2 

Performanca Financiare “Të ardhurat e ushtrimit 2018”, me të dhënat e aktit të rakordimit 

vjetor për të ardhurat, rezulton se ka mospërputhje të të ardhurave sipas klasifikimit 

ekonomik. 

Nga analiza e llogarive në pasqyrat financiare (Formati 2), konstatohet se në llogarinë 

ekonomike 720 “Grant korrent i brendshëm” është vënë shuma 418,809,308 lekë, kur sipas 
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aktit të rakordimit mungon ky zë, ndërsa llogaria 7211 “Grant nga organizma 

ndërkombëtare” pasqyrohet me vlerën 74,804,253 lekë në Pasqyrën e performancës ndërkohë 

që në akt rakordim me vlerën 42,089,336.48 lekë. Po ashtu detajimi i të ardhurave dytësore 

në akt rakordimin e thesarit pasqyrohet në të tjera llogari nga ato të Pasqyrës së 

performancës. (I njëjti fenomen ka ndodhur dhe ne pasqyrën financiare të vitit 2017) 

(Trajtuar më hollësisht në faqet nr.33 dhe 39-40 për vitin 2017 dhe nr.48-56 për vitin 2018  

të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

5. Rekomandim:  

5.1. Drejtoria e Financës INSTAT të marrë masat për regjistrimin e drejtë dhe ndjekjen e nën 

llogarive të granteve dhe subvencioneve, duke respektuar klasifikimin ekonomik kontabël 

dhe bazuar në përcaktimet e ligjit nr. 7892, datë 21.12.1994 “Për sponsorizimet”, i ndryshuar 

dhe ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i 

ndryshuar. 

5.2.Të hartohen dhe nënshkruhen rregullisht situacionet mujore, periodike dhe vjetore për të 

ardhurat e ushtrimit nga veprimtaria e INSTAT dhe për çdo mospërputhje të të dhënave të 

pasqyrave financiare që shoqërojnë bilancin kontabël, të jepen shpjegimet sqaruese për çdo 

rast.  

5.3.Nga ana e Zv/Drejtorit Ekonomik dhe Nëpunësit Zbatues të përgatiten raporte periodike 

tremujore për menaxhimin e lartë, lidhur me nivelin e të ardhurave të siguruara, arkëtimin e 

tarifave nga licencimi, kryerja e analizave, grantet etj., si dhe përdorimit të këtyre shumave. 

5.4.Regjistrimi dhe pasqyrimi në kontabilitet i llogarive duhet të kryhet në përputhje me 

Parimet e kontabilitetit në sektorin publik, ku dy prej të cilëve specifikojnë se, pasqyrat 

financiare duhet të sigurojnë transparencë si dhe të jenë lehtësisht të kuptueshme për 

përdoruesit e jashtëm të tyre.  

Periodikisht dhe çdo muaj 

 

6.Gjetje nga auditimi: Në pasqyrat financiare të vitit 2018 (të aparatit edhe ato të 

konsoliduara) në zërin e aktiveve afatgjata, llogaria 203 “Koncensione, patenta, licenca e të 

ngjashme” është shtuar nga viti i shkuar me 1,873,730 lekë. Nga auditimi u konstatua se, në 

bilancin e vitit 2017 vlera e kësaj llogarie figuronte 0 lekë ndërsa në bilancin e vitit 2018 tek 

rreshti ‘ushtrim paraardhës’ rezulton me vlerën 5,389,513 lekë, shifër e cila as në shënimet 

shpjeguese nuk justifikohet se nga vjen. 

(Trajtuar më hollësisht në faqen nr.45 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

6.1Rekomandim:Drejtoria e Financës INSTAT të marrë masa për rakordimin dhe unifikimin 

e vlerave të paraqitura në pasqyrat financiare në përputhje me Udhëzimin mbi përgatitjen e 

llogarive vjetore. 

Në vazhdimësi 

 

7.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i regjistrit të aktiveve, u konstatua se në përgjithësi ka 

gjetur zbatim Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”, kapitulli III “Regjistri i aktiveve dhe dokumentimi i lëvizjes së tyre”, pasi 

regjistri është prezent në formë elektronike, në përputhje me pikën 30 të udhëzimit i hartuar 

në vartësi të llojit të tyre afatgjatë apo afatshkurtër si dhe grupit përkatës brenda llojit por pa 

specifikimet e tjera sikundër kërkon Udhëzimi i sipërcituar. 

(Trajtuar më hollësisht në faqen  nr.36 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

7.1Rekomandim: Drejtoria e Financës INSTAT të marrë masa që regjistri i aktiveve përveç 

hartimit të tij sipas llojit të aktiveve afatgjatë apo afatshkurtër si dhe grupit përkatës brenda 
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llojit të përmirësohet dhe plotësohet me aspekte të tjera, me kërkesat minimale që duhet të 

përmbajë regjistri i aktiveve në vartësi të llojit, që lidhen me: datën e hyrjes ose marrjes në 

dorëzim, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, datën e daljes në përdorim, datën e 

skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, 

vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e akumuluar të amortizimit, kohën e shërbimeve të 

mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar të shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e daljes nga 

pronësia. 

Në vazhdimësi 

 

8.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, nga ana e INSTAT është zbatuar 

pjesërisht detyrimi i pikës nr. 10, të VKM nr. 500, datë 14.08.2001, “Për inventarizimin e 

pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes 

vendore”, i ndryshuar, nuk është përgatitur inventari i pronave shtetërore nën përgjegjësinë e 

tyre administrative, nuk janë dërguar në Agjencinë e Inventarizimit dhe Transferimit të 

Pronave Publike (AITPP) listat e inventarit, për t’iu dërguar më tej për miratim Këshillit të 

Ministrave. Nuk ka asnjë praktikë shkresore apo kërkesë administrative, ku ti kërkohet 

AITPP, regjistrimi i inventarizimit të pronave të institucionit. Gjithashtu, vërehet se mungon 

aprovimi i listës së pronave dhe fillimi i procedurave për miratimin e listës së inventarit. 

Gjithashtu konstatohet se, nuk është finalizuar procesi i miratimit të listës së pronave dhe nuk 

është vijuar me procedimin për regjistrimin e tyre pranë ZVRPP. 

Sa më sipër, në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 8743, datë 22.02.2001 “Për pasuritë e 

paluajtshme shtetërore”, i ndryshuar si dhe kërkesat e ligjit nr. 33/2010 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme”, INSTAT nuk ka nisur asnjë procedurë për regjistrimin e marrjes së 

aktit në përdorim të pasurisë dhe kufijve të kësaj pasurie të paluajtshme. 

Ndërtesa që INSTAT disponon është regjistruar në kontabilitet, në bilancin kontabël të datës 

31.12.2018 me vlerën që i është vendosur në Urdhrin e kalimit kapital, por nuk kemi 

informacion nëse kjo pronë është e regjistruar në inventarin e shtetit pranë Zyrës Vendore të 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, gjithashtu për të nuk zotërohet Akti i marrjes në 

përdorim, në kundërshtim këto me përcaktimet ligjore e nënligjore sa më lartë për 

regjistrimin e pasurisë shtetërore. 

Nga auditimi konstatohet se, nga ana e INSTAT nuk janë hartuar dokumentacionet, 

planimetritë për sipërfaqet e tokave, trojeve dhe terreneve që ky institucion ka në dispozicion, 

plani i rilevimit (kadastral dhe topografik), plan vendosjet me rrjetin koordinativ dhe 

ortofoton përkatëse, planimetritë për secilin objekt dhe për çdo kat se si janë organizuar, si 

dhe formulari për inventarizimin e pasurive të paluajtshme shtetërore.  

Nga auditimi i dokumentacionit të vendosur në dispozicion, nuk arritëm të sigurojmë 

informacion nëse përcaktimi i vlerës së tokës është kryer bazuar në VKM nr.89, datë 

3.2.2016, “Për miratimin e vlerës së hartës së tokës në Republikën e Shqipërisë”. 

(Trajtuar më hollësisht në faqen 58-60 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

8.Rekomandim: 

8.1.Drejtori i INSTAT, të ngrejë një grup pune për të pasqyruar dinamikën dhe lëvizjet e 

këtyre objekteve, të ndërtojë gjurmën e auditimit për mënyrën e sigurimit të kësaj pasurie, 

duke saktësuar origjinën dhe administruar dokumentacionin e nevojshëm, si dhe pas 

saktësimit të listës përfundimtare, duke reflektuar efektet e vendimeve të Këshillit të 

Ministrave për vlerësimin e trojeve dhe të pronave që ky Institutucion ka administruar, të 

ndërmerren veprimet e nevojshme ligjore e të pasqyrojnë situatën e duhur në pasqyrat 

financiare të institucionit.    

8.2.Të aplikohet pranë AITPP, pasi të jenë kryer korrigjimet e duhura dhe rakorduar gjendjen 

e këtyre pasurive me listën analitike të aktiveve të INSTAT 
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  Në vazhdimësi 

 

9.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi  procesin e inventarizimit të aktiveve materiale u 

konstatua se: 

1. Procedurat e inventarizimit nuk rezultojnë të finalizuara dhe nuk janë ndjekur nga proceset 

e vlerësimit, të daljes jashtë përdorimit, si dhe asgjësimit për aktivet qe nuk kanë destinacion 

tjetër, pasi nuk ka një vendimmarrje nga ana e menaxhimit mbi informacionet e grupeve të 

inventarizimit, veprime këto në kundërshtim me paragrafin nr. 84, të UMF nr. 30, datë 

27.12.2011. Nuk ka një evidentim te situatës se inventarizimit për çdo llogari, arsyetimi i 

shkaqeve mbi inventarin jashtë funksionit, qëndrimi i titullarit / disponimi mbi mënyrën se si 

do te procedohet ne vijim, etj.  

2. Nga komisioni i inventarizimit të aktiveve për vitet 2017-2018 nuk është hartuar raporti 

për inventarizimin e aktiveve gjendje në magazinë, (ekziston një informacion, që nuk është ne 

përputhje me detyrimet e UMF nr. 30/2011), në kundërshtim me paragrafin nr. 85/ c, të UMF 

nr. 30, datë 27.12.2011’. 

Mungon një raport analize, me të dhënat sipas viteve të krijimit të aktivit, apo mallrave e 

materialeve.  

3. Procesi i inventarizimit nuk jep informacion për të dhënat e aktiveve, siç përcakton 

paragrafin nr. 95, e UMF nr. 30, që përcakton se “ky është një proces që kryhet gjatë ose pas 

inventarizimit. Mbi bazën e procesit të të dhënave për vitin e vënies në punë, përdorimit, 

vlerën fillestare, kohën, vlerën e mbetur, vlerën e rivënies dhe mbajtjes në punë, vlerësimin 

kosto-përftimi bëhet vlerësimi i aktiveve afatgjata dhe afatshkurtra materiale”, gjë që nuk ka 

ndodhur në këtë rast. Si mangësi në pamje të parë për realizimin e këtij inventarizimi rezulton 

se komisioni nuk ka pasqyruar vitin e blerjes apo të bërjes hyrje të aktiveve dhe nuk ka një 

analizë për destinacionin përfundimtar, mundësinë e riparimit të pajisjeve, etj,  

4. Nuk kanë gjetur zbatim përcaktimet e paragrafit nr. 103, të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”. 

5. Nga ana e komisioneve të ngarkuara me kryerjen e inventarizimit fizik janë evidentuar 

aktive të qëndrueshme, aktive qarkulluese e gjendje inventari që janë jashtë funksionit, 

mirëpo nga ana e kësaj njësie shpenzuese nëpërmjet nëpunësit autorizues dhe nëpunësit 

zbatues nuk janë ndjekur hapat e mëtejshëm bazuar në konkluzionet e grupeve te 

inventarizimit po ashtu nuk është operuar konform UMF nr. 30, datë 27/12/2011 duke marr si 

referencë pikën 95 e vazhdim.  

6. Rezultoi se, materialet e përcaktuara për nxjerrje jashtë përdorimi qysh prej momentit të 

vlerësimit si të tilla e deri në momentin që nis ky proces mbahen në zyra dhe jo në magazinë, 

me argumentimin e mungesës së hapësirës fizike në këtë të fundit.   

7. Nga auditimi rezultoi se, nxjerrja jashtë përdorimit e aktiveve të rretheve kryhet në Tiranë 

dhe jo pranë qendrave ku janë pjesë këto aktive. 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 60-69 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

9. Rekomandim  

9.1.Nëpunësi autorizues dhe nëpunësi zbatues të analizojnë rezultatet e grupeve të 

inventarizimit dhe të procedojnë në përputhje me kërkesat e UMF nr. 30, datë 27.12.2011, 

duke iniciuar procesin e vlerësimit të aktiveve të propozuara për dalje nga përdorimi në 

njësinë shpenzuese; listën e aktiveve të identifikuara dhe kriteret për vlerësim, procesverbalin 

për nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve si dhe përgjegjësitë për nxjerrjen nga përdorimi 

ose tjetërsimin e aktiveve në referencë UMF nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”. 

9.2.Nga strukturat e menaxhimit të INSTAT të merren masa që kryerja e inventarëve të 

aktiveve, nxjerrja jashtë përdorimit dhe asgjësimi i tyre, duhet të shoqërohen me 
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procesverbalet e nxjerrjes jashtë përdorimit dhe asgjësimit të aktiveve, bashkëlidhur me 

dokumentacionin mbi procedurën e kryer për vlerësimin dhe ndarjen e materialeve sipas 

destinacionit të tyre, duke e dokumentuar  nxjerrjen jashtë përdorimit dhe asgjësimin e 

materialeve në përputhje me UMF nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik”. 

9.3.Komisionet e Vlerësimit të Aktiveve dhe nxjerrjen jashtë përdorimit, në përfundim të 

procesit të inventarizimit të aktiveve të përpilojnë një raport përmbledhës mbi procedurën e 

ndjekur për vlerësimin e aktiveve për nxjerrje nga përdorimi, arsyet, efektin ekonomik të 

masave për riaftësimin e tyre dhe propozimin përkatës. 

9.4.Drejtori i INSTAT duhet të forcojë kontrollet në menaxhimin e pasurisë, duke formuar 

komisionet për vlerësim të pasurive në mënyrë që të sigurojë informata të drejta dhe të sakta 

për pasurinë që posedojnë. Gjithashtu, Nëpunësi Zbatues detyrimisht para se të kryhet 

inventarizimi fizik i aktiveve nga komisionet përkatëse, është i detyruar që tu vejë në 

dispozicion regjistrat e aktiveve sipas gjendjeve kontabël, ku komisionet kanë për detyrë për 

të evidentuar sasitë fizike.  

9.5.Të shmanget praktika e nxjerrjes jashtë përdorimit bazuar vetëm mbi kredenciale të 

punonjësit por të operohet në përputhje me Udhëzimin 30. 

9.6.Të shmanget praktika e mbajtjes së aktiveve të vlerësuara për nxjerrje jashtë përdorimit 

në zyra qysh prej momentit të vlerësimit si të tilla e deri në momentin që nis ky proces 

9.7.Të vlerësohet mundësia e transferimit me ose pa pagesë e aktiveve të cilat njësisë nuk i 

hyjnë më në punë pranë njësive rajonale apo institucioneve të tjera. 

Në vazhdimësi 

 

10. Gjetje nga auditimi: Përsa i përket debitorëve të ndryshëm, pasqyruar në llogarinë 468 

“Debitorë të ndryshëm” me vlerë 1,295,034 lekë, pas auditimit të dokumentacionit të 

vendosur në dispozicion nga ana e institucionit mbi korrespondencën e mbajtur me këta 

debitorë, i përket mundësisë së arkëtimit të këtyre shumave, u konstatua se, Subjekti i ka 

pjesërisht të konfirmuara (rakorduara) me të tretët informacionet që vërtetojnë ekzistencën e 

operacioneve, detyrimeve, të tepricave ose të çdo regjistrimi tjetër. 

-Detyrimet e mbartura janë përpara vitit 2008 dhe kanë mundësi shumë të pakta arkëtimi 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 26,27 për vitin 2017 dhe 44 për vitin 2018, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

10.1. Rekomandim: Në lidhje me detyrimet e mbartura përpara vitit 2008 duke parë 

historikun e mundësive për arkëtim të tyre që është i ulët, bazuar  në Ligjin  nr.10296 datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 12, pika 3g e cila specifikon se, 

..Nëpunësi zbatues duhet të garantoj mbledhjen e të gjitha borxheve të paarkëtuara dhe në 

rastet kur nuk është i mundur të mblidhet ky borxh, duhet të ketë dokumentacion të plotë për 

të vërtetuar që kryen të gjitha përpjekjet për mbledhjen e tij, me përjashtim të rasteve kur 

përgjegjësia rregullohet me ligje të veçanta, rekomandoj të ndiqen edhe njëherë të gjitha 

hapat ligjore për rikuperimin e debitorëve dhe të vlerësohet mundësia e testimit për 

zhvlerësimin e tyre duke mos rënduar më pasqyrat financiare. 

                                                                                                                              Në vazhdimësi 

 

11.Gjetje nga auditimi: U konstatua se, nw vitin 2017 janë nxjerrë jashtë përdorimit 4 

(katër) automjete dhe në vitin 2018 janë nxjerrë në ankand 2 prej tyre,  Ford Mondeo dhe 

Opel Frontera por nuk janë shitur se nuk kanë patur ofertues. Për automjetin Land Rover 

Discovery nga kontrolli teknik i bërë për këtë qëllim, janë dhënë dy opsione, i pari është 

riparim i motorit me një kosto 238,000 lekë dhe i dyti blerja e një motori të përdorur me 

kosto 150,000 lekë, por komisioni bazuar në gjendjen e amortizuar dhe koston tepër të lartë 
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për ta rikthyer në punë vendosi nxjerrjen jashtë përdorimit. Aktualisht këto automjete 

vazhdojnë të mbahen në hapësirën e INSTAT. 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 47-49 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

11.1Rekomandim:Bazuar në faktin që automjetet nuk janë shitur në Ankand, gjykojmë që 

këto automjete të dala jashtë përdorimit duhet të shiten për skrap pas vlerësimit nga një 

ekspert i liçensuar, (nisur nga fakti se përveç peshës së lëndës hekur, automjetet kanë edhe 

lëndë të ndryshme përbërëse si bakër, alumin etj., të cilat kanë çmime të ndryshme) referuar 

dhe faktit që ka shpenzime shtesë për transportin dhe asgjësimin e tyre duke qenë se janë të 

palëvizshme.  

                Në vazhdimësi 

 

12.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi në lidhje me rregullshmërinë e paraqitjes së pasqyrave 

financiare, u konstatua se, Pasqyrat financiare, si të aparatit ashtu edhe të konsoliduarat, për 

vitin 2017 dhe  2018 nuk janë shoqëruar me relacionin përkatës i cili është domosdoshmëri tu 

bashkangjitet dërgimit të tyre. 

(Trajtuar më hollësisht në faqen nr.40 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

12.1Rekomandim:Nga ana e Zv. Drejtorit Ekonomik, Drejtorit të Përgjithshëm si dhe 

Drejtorit të Financës të merren masa për të plotësuar mungesën e rregullshmërisë në lidhje 

me pasqyrat financiare.  

                Në vazhdimësi 

 

13.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi rakordimin e vlerave mes situacionit të 

shpenzimeve dhe ato të pasqyruara në pasqyrat financiare, për të dy vitet objekt auditimi 

2017/2018, u konstatua se, për llogarinë 231 në situacionin e shpenzimeve pasqyrohej vlerë, 

si në planin vjetor ashtu edhe në shpenzime thesari, ndërkohë në aktiv të bilancit kontabël kjo 

llogari nuk paraqitej me asnjë vlerë.  

(Trajtuar më hollësisht në faqet nr.44-45 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

13.1Rekomandim:Nga ana e  INSTAT të merren masa nga Drejtoria e Financës të marrë 

masat për rakordimin dhe unifikimin e vlerave të paraqitura në pasqyrat financiare me vlerat 

e paraqitura në aktet e rakordimit me degën e thesarit.  

                Në vazhdimësi 

 

14.Gjetje nga auditimi: - Në rregulloren e brendshme të INSTAT apo edhe të secilës 

drejtori nuk parashikohet shprehimisht rruga/gjurma që ndiqet për informimin që përgjegjësit 

e sektorëve i bëjnë Titullarit me anë të takimeve e mbledhjeve, relacioneve dhe raporteve të 

ndryshme. 

- Nuk janë bërë pjesë e planit të trajnimeve temat në lidhje me menaxhimin financiar dhe 

kontrollin, në kundërshtim me kërkesat e Manualit të MFK. 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 70-75  të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

14.1.Rekomandim: : Të merren masa që të parashikohet qartë raportimi nga poshtë lartë, në 

rregulloren e brendshme.                                                                               

 14.2.Të merren masa që të përfshihen në planin vjetor të trajnimeve tema në lidhje me 

menaxhimin financiar dhe kontrollin, për të gjithë stafin e INSTAT. 

Në vazhdimësi 
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15.Gjetje nga auditimi Në Institucionin INSTAT rezultoi se, sektori i auditimit është  një 

strukturë jo e plotë me burime njerëzore dhe si rrjedhojë numri i auditimeve është ulur, duke 

mos plotësuar me auditim të gjitha subjektet dhe drejtoritë me risk. Gjithashtu u evidentua se 

auditimi realizohet me një grup prej dy vetash. Ky grup në mënyrë të vazhdueshme (përbëhet 

nga përgjegjës sektori të auditimit dhe një auditues). Pozicioni i përgjegjësit të sektorit, bie në 

kundërshtim me detyrën e tij funksionale pasi duhet të bëjë rishikimin e cilësisë së auditimit 

dhe të mos marrë pjesë në angazhime të auditimit, pasi ky proces duhet të bërë në mënyrë sa 

më objektive dhe transparente. 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 75-76 Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

15. Rekomandim:  

15.1.INSTAT duhet të  marrë masat e menjëhershme për plotësimin e vendeve vakante në 

sektorin e auditimit si dhe të shqyrtohet  mundësia e rritjes së numrit të audituesve në 

INSTAT, me qëllim mbulimin e të gjitha fushave me risk dhe rritjen e frekuencës së 

angazhimeve të auditimit.  

15.2.Sektori i auditimit të brendshëm, të marrë masa që të rrisë frekuencën e auditimeve të IT 

dhe auditimeve të performancës në INSTAT. Të merren masa nga menaxhimi i lartë për 

zbatimin e rekomandimeve të lëna nga sektori i auditimit të brendshëm. 

Në vazhdimësi 

 

C. VLERËSIMI I ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE: 

 

KLSH do të ndjekë me vëmendje të veçantë dhe vlerësojë masat që do të marrë Instituti i 

Statistikave për zbatimin e rekomandimeve të këtij auditimi, si dhe reflektimin e tyre me 

qëllim përmirësimin e punës dhe proceseve, në funksion të ruajtjes dhe mbrojtjes së 

trashëgimisë kulturore si një ndër objektivat kryesore të këtij institucioni. 

 

Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/27.11.2014, “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” për masat e marra nga ana Juaj të përgatiten 

programe me afate dhe persona  përgjegjës  dhe për zbatimin e rekomandimeve të njoftohet 

Kontrolli i Lartë i Shtetit brenda 20 ditëve nga marrja e kësaj kërkese.  

 

Në vijim e në zbatim të nenit 30, pika 2 e këtij ligji, kërkohet ndjekja e realizimit të tyre në 

vazhdimësi duke nxjerrë aktet e nevojshme administrative dhe nisjen e procedurave 

disiplinore e administrative apo hartimin e padive gjyqësore për shpërblimin e demit dhe 

mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të dhëna, nga ana Juaj të raportohet (me shkrim) 

pranë Kontrollit të Lartë të Shtetit brenda 6 muajve nga marrja e njoftimit të Raportit 

Përfundimtar të auditimit dhe rekomandimeve. 

                  

                                                                  
________________________________________________________________________  

   

K R Y E T A R I  

Bujar LESKAJ     


