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4. AUDITIMI I BRENDSHËM 

Auditimi i brendshëm në Bankën e Shqipërisë 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. 

4.1. 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 
Bankën e Shqipërisë, u realizua në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të 
Auditimit. Plani vjetor për vitin 2021 u hartua nga Departamenti i Kontrollit dhe 
Inspektori i Përgjithshëm dhe u paraqit për shqyrtim në Komitetin e Auditimit. 
Më tej, ky plan u miratua nga Këshilli Mbikëqyrës me vendimin nr. 2 të 
datës13.1.2021. 

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) së 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.

Vlerësimi i fundit u realizua në vitin 2020, nga një ekip i pavarur i Departamentit 
të Auditimit të Bankës Qendrore të Republikës së Turqisë (CBRT). Ky është 
vlerësimi i dytë i realizuar nga ekspertë të jashtëm, pas atij të realizuar nga 
Banka e Holandës në vitin 2015. 

Opinioni i përgjithshëm është që aktiviteti i auditimit të brendshëm të BSH-
së rezulton “Përgjithësisht në Përputhje”40. Ky është vlerësimi më i lartë sipas 
Standardeve të Institutit të Audituesëve të Brendshëm (IIA) dhe Kodit të Etikës 
sipas Manualit të Vlerësimit të Cilësisë të IIA. Ky nivel i përputhshmërisë 
demonstron një qëllim dhe angazhim të qartë për arritjen e Parimeve Thelbësore 

40 Manuali i Vlerësimit të Cilësisë së IIA sugjeron një shkallë prej tre vlerësimesh, “Përgjithësisht 
përputhet”, “Pjesërisht përputhet” dhe “Nuk përputhet”.
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për Praktikën Profesionale të Auditimit të Brendshëm dhe Përkufizimin e Auditimit 
të Brendshëm.

Në vijim evidentohen përmirësimet në praktikën e Auditimit të Brendshëm të 
BSH-së sipas vlerësimeve të EQA-së, përkatësisht në vitet 2020 dhe 2015:

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

Gjatë vitit 2021, Departamenti i Kontrollit rishikoi Manualin e Auditimit 
të Brendshëm me Standardet më të fundit të Praktikave Ndërkombëtare 
Profesionale të Auditimit të Brendshëm. Rishikimi i këtij Manuali adreson pjesën 
kryesore të rekomandimeve të lëna në vlerësimin e fundit të cilësisë së Auditimit 
të Brendshëm (EQA).

4.2. 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 Kontrollit paraqitet sipas organigramës së 
mëposhtme. Ajo siguron ruajtjen e objektivitetit, të pavarësisë, të integritetit të 
informacionit, të përdorimit eficient të burimeve dhe të efektivitetit të sistemeve 
të kontrollit të brendshëm në Bankën e Shqipërisë.

97%

Vetëvlerësimi i cilësisë 2020
(IQA)

13%

28%
59%

Vlerësimi i vlerësimi i cilësisë 2015
(EQA)

3%
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A. Struktura organizative e Departamentit të Kontrollit 

Struktura organizative e drejtuar nga Inspektori i Përgjithshëm:

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 për auditimin e brendshëm dhe për menaxhimin e rrezikut të ofruara 
nga bankat qendrore. Ata 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 etj., si dhe kanë ndjekur orët minimale 
të detyrueshme për mirëmbajtjen e këtyre titujve. 

4.3. ANGAZHIMET E KRYERA GJATË VITIT 2021 DHE 
PROBLEMATIKAT KRYESORE TË EVIDENTUARA

Angazhimet e auditimeve të kryera gjatë vitit 2021 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 2021 u adresuan gjithsej 31 rekomandime të rezultuara nga 11 
angazhime auditimi për dhënie sigurie. Rekomandimet kanë adresuar kryesisht 
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nevojën për përmirësimin e proceseve (48%); rishikimin e bazës rregullative 
(26%) dhe të tjera mbi zbatimin e bazës rregullative (26%).

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. 

4.4. ADMINISTRIMI I RREZIKUT OPERACIONAL 

Objektivi kryesor i Administrimit të Rrezikut Operacional është të miradministrojë 
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 

Në vitin 2021, Zyra e Administrimit të Rrezikut Operacional (ARO) ka vijuar 
monitorimin dhe shqyrtimin e rreziqeve të identifikuara, ka paraqitur raporte 
periodike për Administratorët, Komitetin e Auditimit dhe Këshillin Mbikëqyrës, 
mbi vlerësimet dhe analizën e ekspozimit të Bankës ndaj rrezikut operacional. 

Fokusi kryesor i zyrës ARO përgjatë kësaj periudhe, ka qenë kryerja e procesit 
periodik të rishikimit dhe vlerësimit të të gjitha proceseve të realizuara në 
nivel banke, rivlerësimin e rreziqeve operacionale, ndjekjen dhe rishikimin e 
planeve të veprimit dhe në kuadër të funksionit të Menaxhimit të Vijueshmërisë 
së Veprimtarisë (BCM), rishikimin e planeve të vijueshmërisë së veprimtarisë me 
përditësimet më të fundit.

B. Menaxhimi i Vijueshmërisë së Veprimtarisë (BCM)

BSH-ja tashmë ka të miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës një kuadër të plotë 
në lidhje me Menaxhimin e Vijueshmërisë së Veprimtarisë. Funksioni i ri i 
“Menaxhimit të Vijueshmërisë së Veprimtarisë” (MVV) ka për qëllim, që në 
rast ndërprerjeje 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 ndihmojë kthimin në veprimtarinë 
normale të aktivitetit të Bankës, sa më shpejt të jetë e mundur. 

Në kuadër të përmirësimit të aftësisë reaguese të Bankës, pjesë përbërëse e 
këtij kuadri rregullativ janë edhe planet individuale të vijueshmërisë për çdo 
departament, strategjitë që ndiqen si dhe detyrat e përgjegjësitë për çdo 
pjesëmarrës. Bazuar në Politikën e MVV-së, rishikimi periodik i elementeve të 
saj realizohet minimalisht çdo dy vjet. Për këtë arsye, në procesin e rishikimit 
të rreziqeve operacionale u përfshi edhe rishikimi i Planeve të Vijueshmërisë 
së Veprimtarisë mbështetur në mësimet e përfituara nga dy krizat e fundit. 
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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 viteve të fundit ishin prova të kaluar me sukses 
dhe me mësime të mësuara për menaxhimin e rrezikut dhe vijueshmërinë e 
veprimtarisë në Bankën e Shqipërisë (BCM). 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.

C. 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”, kjo strukturë ka për qëllim:

a) të parandalojë dhe të godasë korrupsionin në Bankën e Shqipërisë; 
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.

Me miratimin e rregullores “Për hetimin administrativ të sinjalizimit, për mbrojtjen 
e konfidencialitetit dhe për mbrojtjen nga hakmarrja në Bankën e Shqipërisë”, 
Banka ka funksionuar me bazën rregullative të plotë, me të gjithë udhëzuesit 
e mjetet e nevojshme për t’iu mundësuar punonjësve sinjalizimin e rasteve të 
dyshimta.

Në	vijim	 të	 rekomandimit	 në	përfundim	 të	 kontrollit	 të	 ushtruar	 nga	 ILDKPKI,	
Njësia e Sinjalizimit hartoi dy udhëzues të ndarë në përputhje me ligjin dhe me 
rregulloren e brendshme të BSH-së:

1. udhëzim “Për hetimin administrativ të sinjalizimit dhe mbrojtjen e 
konfidencialitetit në Bankën e Shqipërisë”;

2. udhëzim “Për hetimin administrativ të kërkesës së sinjalizuesit për 
mbrojtjen nga hakmarrja”.

 
Këto	sa	më	lart	janë	raportuar	pranë	ILDKPKI-së	sipas	kërkesave	ligjore.	


