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3. Auditimi i brendshëm 

Auditimi i brendshëm në BSH realizohet nga Departamenti i Kontrollit. 
Objektivi kryesor i tij është të sigurojë mbarëvajtjen e zbatimit të ligjeve dhe 
akteve nënligjore në veprimtarinë e BSH-së. Funksioni i auditimit të brendshëm 
u siguron Administratorëve të Bankës dhe Këshillit Mbikëqyrës, në mënyrë 
periodike dhe të pavarur, verifikimin dhe vlerësimin e sistemeve të kontrollit të 
brendshëm, duke testuar kontrollet dhe procedurat e caktuara, por duke mos 
qenë një zëvendësues i tyre, duke dhënë sugjerime dhe rekomandime për 
përmirësim apo rishishikim të këtyre proceseve dhe funksioneve.

3.1. ZhViLLime të rëndësishme në AKtiVitetin e 
Auditimit të brendshëm 

A. VëniA në zbAtim e politikës së Auditimit të brendshëm

Procesi i shqyrtimit dhe miratimit të Planit vjetor të Auditimit të Brendshëm në 
BSH, u realizua në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit. Plani 
vjetor për vitin 2020 u hartua nga Departamenti i Kontrollit dhe Inspektori i 
Përgjithshëm dhe u paraqit për shqyrtim nga Komiteti i Auditimit. Më tej, ky 
plan i dakorduar nga Komiteti i Auditimit, u miratua nga Këshilli Mbikëqyrës 
me vendimin nr. 77 dt.18.12.2019. 

b. progrAmi i Vlerësimit të cilësisë së Auditimit të brendshëm

Standardet Ndërkombëtare për Praktikën Profesionale të Auditimit të Brendshëm 
(Standardet) kërkojnë që një vlerësim i jashtëm i cilësisë (EQA) i aktivitetit të 
auditimit të brendshëm duhet të kryhet të paktën një herë në pesë vjet nga një 
vlerësues i kualifikuar, i pavarur ose një ekip vlerësimi nga jashtë institucionit.

Një ekip i pavarur i Departamentit të Auditimit të Bankës Qendrore të Republikës 
së Turqisë (CBRT) kreu këtë vlerësim (EQA), në kuadër të Programit të Përbashkët 
të Bashkëpunimit Teknik midis Bankës së Turqisë dhe BSH-së.

Opinioni i përgjithshëm është që Aktiviteti i Auditimit të Brendshëm të BSH-së 
rezulton “Përgjithësisht në Përputhje”31 - vlerësimi më i lartë ky me Standardet 
e Institutit të Audituesëve të Brendshëm (IIA) dhe Kodin e Etikës sipas Manualit 
të Vlerësimit të Cilësisë të IIA (botim i 2017) - dhe demonstroi aftësitë e një 

31 manuali i Vlerësimit të cilësisë së iiA sugjeron një shkallë prej tre vlerësimesh, “përgjithësisht 
përputhet”, “pjesërisht përputhet” dhe “nuk përputhet”.
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funksioni në “Integruar”32 (Niveli 3) sipas Modelit të Maturitetit IIA për Sektorin 
Publik. Ky nivel i përputhshmërisë demonstron një qëllim dhe angazhim të qartë 
për arritjen e Parimeve Thelbësore për Praktikën Profesionale të Auditimit të 
Brendshëm dhe Përkufizimin e Auditimit të Brendshëm.

Në krahasim me vlerësimin e fundit EQA realizuar nga Banka Qendrore 
e Holandës, ky vlerësim evidenton përmirësimin në praktikën e Auditimit të 
Brendshëm të BSH-së, sikurse paraqitet në vijim.

Nivelet e përputhshmërisë 
sipas EQA

Standardet e vlerësuara gjatë 
EQA sipas nivelit të për-

puthshmërisë (2020)

Standardet e vlerësuara gjatë 
EQA sipas nivelit të për-

puthshmërisë (2015)
Nuk përputhet 0 14
Pjesërisht përputhet 3 29
Përgjithësisht përputhet 101 61
Vlerësimi i përgjithshëm Përgjithësisht përputhet Pjesërisht përputhet
TOTALI 104 104

c. rishikimi i mAnuAlit të Auditimit të brendshëm në kuAdër 
të zbAtimit të projektit ipA

Në kuadër të projektit të binjakëzimit me Bankën e Italisë dhe Bankën e 
Rumanisë, u realizua rishikimi dhe përshtatja e Manualit të Auditimit të 
Brendshëm me kornizën Evropiane, si dhe me Standardet më të fundit të 
Praktikave Ndërkombëtare Profesionale të Auditimit të Brendshëm. Disa nga 
rishikimet më të rëndësishme të këtij Manuali ishin:

32 modeli i Aftësisë së iiA për sektorin publik  ilustron  5 faza përmes të cilave një aktivitet i 
Ab mund të zhvillohet ndërsa përcakton, zbaton, mat, kontrollon dhe përmirëson proceset 
dhe praktikat e tij sipas niveleve: “Fillestar”, “i strukturuar”, “integruar”, “i menaxhuar” dhe “i 
optimizuar”.

97%

Vetëvlerësimi i cilësisë 2020
(IQA)

13%

28%
59%

Vlerësimi i vlerësimi i cilësisë 2015
(EQA)

3%
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- rishikimi i procedurës së planifikimit vjetor me metodën bazuar në rrezik 
dhe mekanizmin për përditësimin e universit të auditimit; 

- metodat e kampionimit të auditimit, duke përfshirë metodat statistikore 
dhe jostatistikore;

- aneks i ri mbi analizën e të dhënave (data analytics) dhe përdorimin e 
tyre gjatë angazhimeve të auditimit;

- Programe Auditimi Model mbi aktivitetet kryesore të Bankës Qendrore: 
stabiliteti financiar, operacionet e rezervës valutore, politika monetare 
(modelimi makroekonomik), vendimi i politikës monetare, operacionet e 
politikës monetare, sistemet e pagesave; 

- hartimi i programit për vlerësimin e cilësisë së Auditimit të Brendshëm, 
si dhe ndërtimi i treguesve kyç të performancës të aktivitetit të AB.

3.2. treGues të PërGJithshëm mbi dePArtAmentin e 
KOntrOLLit

Në përputhje me Ligjin për Bankën e Shqipërisë, statutin e BSH-së, politikën 
dhe rregulloren e Auditimit të Brendshëm, dhe rregulloren e Komitetit të 
Auditimit, struktura e Departamentit të KJontrollit paraqitet sipas organigramës 
së mëposhtme, me qëllim sigurimin e ruajtjes së objektivitetit, pavarësisë, 
integritetit të informacionit, përdorimit efecient të burimeve dhe efektivitetit të 
sistemeve të kontrollit të brendshëm në BSH.

A. strukturA orgAnizAtiVe e depArtAmentit të kontrollit 

Struktura organizative e drejtuar nga Inspektori i Përgjithshëm jepet në vijim:

NJESIA E RREZIKUT OPERACIONAL

KOMITETI I AUDITIMIT

ZYRA E INSPEKTOREVE

ZYRA E TI DHE VLERESIMIT TE RREZIKUT

ZEVENDËSDREJTOR I DKn

KËSHILLI MBIKËQYRËS

Varësi / Raportim administrativ

Varësi / Raportim
 funksional

ZËVENDËSDREJTOR I DKn
NJËSIA E

 RREZIKUT 
OPERACIONAL

ZYRA E
INSPEKTORËVE

ZYRA E
TI DHE VLERËSIMIT

TË RREZIKUT

KOMITETI I AUDITIMIT

GUVERNATORI

INSPEKTORI 
I PËRGJITHSHËM
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b. rritjA proFesionAle e stAFit dhe trAjnimi i VAzhdueshëm

Në funksion të përmbushjes së objektivit strategjik për rritjen profesionale të 
audituesve të brendshëm, inspektorët e kontrollit janë përfshirë në programe 
trajnimi online për auditimin e brendshëm dhe për menaxhimin e rrezikut 
të ofruara nga bankat qendrore dhe njëkohësisht kanë ndjekur programe 
individuale për zhvillimin e tyre profesional dhe për dhënien e provimeve 
profesionale për anëtarësime/certifikime pranë institucioneve ndërkombëtare 
në fushën e financës dhe auditimit. Inspektorët e kontrollit kanë vijuar ndjekjen 
e programeve për certifikimet profesionale ACCA, CIA, CISA, si dhe kanë 
ndjekur orët minimale të detyrueshme për mirëmbajtjen e këtyre titujve. 

3.3. AnGAZhimet e KrYerA GJAtë Vitit 2020 dhe 
PrObLemAtiKAt KrYesOre të eVidentuArA

Angazhimet e auditimeve të kryera gjatë vitit 2020 janë fokusuar: në dhënien 
e opinionit mbi mjaftueshmërinë e kontrolleve të brendshme të vendosura 
nga Drejtimi për funksionet/proceset e audituara, përfshirë dhe aplikacionet 
mbështetëse për kryerjen e aktiviteteve. 

Gjatë vitit 2020, u adresuan gjithsej 20 rekomandime të rezultuara nga 11 
angazhime auditimi për dhënie sigurie. Rekomandimet kanë adresuar kryesisht 
nevojën për rishikimin e bazës rregullative (45%), përmirësimin e proceseve 
(40%), dhe të tjera mbi zbatimin e bazës rregullative (15%).

Gjetjet dhe rekomandimet për secilin prej auditimeve të realizuara gjatë kësaj 
periudhe janë adresuar fillimisht pranë drejtuesve të njësive për komente dhe 
më pas pranë Administratorëve të BSH-së.

3.4. Administrimi i rreZiKut OPerACiOnAL 

Objektivi kryesor i Administrimit të Rrezikut Operacional është të mirë administrojë 
pasiguritë dhe rreziqet e mundshme që shoqërojnë veprimtarinë e Bankës, të 
informojë në çdo kohë Administratorët, të ndihmojë procesin e vendimmarrjes 
mbi rreziqet që mund të pengojnë arritjen e objektivave të BSH-së, apo të kenë 
ndikime negative financiare dhe/ose reputacionale.

A. zhVillime në ecurinë e Administrimit të rrezikut 
operAcionAl gjAtë Vitit 2020

Në vitin 2020, Njësia e Administrimit të Rrezikut Operacional ka vazhduar 
me monitorimin dhe shqyrtimin e rreziqeve të identifikuara me njësitë e 
Bankës dhe ka paraqitur raporte periodike për Administratorët, Komitetin e 
Auditimit dhe Këshillin Mbikëqyrës, mbi vlerësimet dhe analizën e ekspozimit 
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të Bankës ndaj rrezikut operacional. Viti 2020 është fokusuar veçanërisht në 
masat parandaluese edhe efektet e pandemisë në aktivitetin e BSH-së dhe 
mirëadministrimin e tyre në kohë dhe më cilësi.

b. Vlerësimi i niVelit të Administrimit të rrezikut operAcionAl 
ngA ekspertët ndërkombëtArë 

Vlerësimi i nivelit të maturitetit të Administrimit të Rrezikut Operacional vazhdon 
të realizohet bazuar në metodologjinë e përdorur nga organizata e Grupit 
Ndërkombëtar për Rrezikun Operacional (IORWG) për Bankat Qendrore, 
anëtare e së cilës është edhe BSH-ja. 

Në vijim të këtij procesi, bazuar në vlerësimin vjetor për vitin 2020, progresi i 
nivelit të maturitetit të Administrimit të Rrezikut Operacional në BSH paraqitet “i 
menaxhuar” - në nivelin 76%, në përputhje të plotë me pritshmëritë e objektivave 
të BSH-së, duke mirëmbajtur këtë nivel pavarësisht efekteve të pandemisë. 
Situata e këtij viti (pandemia COVID-19) përforcoi aktivitetin e njësisë, duke 
qenë e përgatitur në kohë për të koordinuar me njësitë e Bankës dhe Grupin 
e Administrimit të Krizave vazhdimin pa ndërprerje të aktivitetit të Bankës, pa 
cenuar objektivat e saj. Ky nivel është plotësisht në përputhje me objektivat 
afatmesëm të funksionit të ARO në BSH.

Aktualisht në këtë nivel vlerësohen shumica e Bankave Qendrore që kanë të 
paktën mbi 5 vjet të konsoliduar funksionin e Administrimit të Rrezikut. 

AD-HOC BAZIKE I MENAXHUAR I AVANCUAR I MATURUAR
<61% ≥61% ≥69% ≥86% ≥94%

Ky proces përfshin: miratimin e nivelit të tolerancës për rrezikun operacional 
nga Këshilli Mbikëqyrës, hartimin dhe miratimin e planeve të veprimit pranë 
Administratorëve, rishikimin dhe rivlerësimin periodik të rreziqeve operacionale. 

Vlerësimi bëhet periodikisht bazuar në matricën e vlerësimit të IORWG, e 
cila përcakton dizenjimin e proceseve dhe sistemeve të kontrollit që mbulojnë 
këto procese, mënyrën dhe strukturën e organizimit, raportimin, rezultatet pas 
menaxhimit të rrezikut dhe kulturën e rrezikut, e cila është një sfidë që kërkon 
monitorim, koherencë dhe rritje të ndërgjegjësimit të vazhdueshëm. 

c. menAxhimi i Vijueshmërisë ë VeprimtArisë në bAnkën e 
shqipërisë (bcm)

Në vitin 2019, u miratua nga Këshilli Mbikëqyrës kuadri i plotë në lidhje me 
“Menaxhimin e Vijueshmërisë së Veprimtarisë (MVV) në BSH”. Funksioni i ri 
MVV-së ka për qëllim, që në rast të ndërprerjeve operacionale gjatë një krize/
emergjence, të mbështesë Bankën në përpjekjet e saj për të përmirësuar aftësinë 
reaguese, të sigurojë vazhdimësinë e proceseve kritike, si dhe të rimëkëmbë 
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veprimtarinë normale të aktivitetit të Bankës sa më shpejt të jetë e mundur. 

Krizat ekspozojnë pikat e forta dhe të dobëta të qeverisjes së çdo organizate, 
si dhe aftësinë dhe fleksibilitetin e tyre për të menaxhuar përmes krizës. Tërmeti 
dhe pandemia COVID-19, gjatë vitit 2020, ishin prova të kaluara me sukses 
dhe me mësime për menaxhimin e rrezikut dhe vijueshmërinë e veprimtarisë në 
BSH (BCM), duke parë edhe kohën e shkurtër të implementimit të programit 
MVV. Parandalimi i rrezikut, planifikimi i vazhdimësisë dhe përmirësimi 
në menaxhimin e incidenteve madhore janë thelbësore për të siguruar 
qëndrueshmërinë e Institucionit. 

Të gjitha aktivitetet kryesore të BSH-së kanë vijuar normalisht punën, pa asnjë 
ndërprerje. Skuadrat operacionale kanë përmbushur detyrimet dhe përgjegjësitë 
e tyre në përballje me emergjencën e krijuar.

d. Funksioni i sinjAlizuesit në bAnkën e shqipërisë

Në ndihmë të procesit të Administrimit të Rrezikut Operacional ka ardhur 
edhe konsolidimi i funksionit të sinjalizimit. Bazuar në ligjin nr. 60/2016 “Për 
sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”, ku kjo strukturë ka për qëllim të:

a) parandalojë dhe godasë korrupsionin në BSH; b) të nxisë sinjalizimet 
mbi veprimet ose praktikat e dyshuara të korrupsionit; c) të mbrojë 
individët që sinjalizojnë veprimet ose praktikat e dyshuara të korrupsionit 
në vendin e tyre të punës.

Viti 2020 ka funksionuar me bazën rregullative të plotë dhe mjetet e nevojshme 
për të stimuluar dhe ndërgjegjësuar punonjësit për të sinjalizuar raste të dyshimta 
të praktikave korruptive. 


