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COVID19: E përgjithshmja për pasqyrat financiare

Prezantim i gjithanshëm i
ndikimit të COVID-19

▪

▪

Të hartohen pasqyrat
financiare (me bazë
monetare ose me të
drejta dhe detyrime të
konstatuara) për të
dhënë një pamje të
përgjithshme të ndikimit
të COVID-19
Duhet të mundësojë
vendimmarrjen e
qeverisë

Në kohën e duhur

▪ Të nxirren pasqyrat financiare në kohën e duhur: brenda 6
muajve, por nxitet nxjerrja brenda 3 muajve
▪ Të nxirren pasqyrat financiare për të qenë të dobishme për
politikë-bërësit në marrjen e vendimeve për një
kundërpërgjigje ndaj pandemisë
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Sistemet, procedurat dhe bashkërendimi
▪ Të përdoren në maksimum IFMIS dhe instrumentet informatike për të
siguruar besueshmërinë dhe përshtatshmërinë në kohë të informacioneve
financiare
▪ Të vijohet me vënien në zbatim të sistemeve kontabël me të drejta dhe
detyrime të konstatuara, mundësisht në përputhje me SNKSP-të
▪ Të nxitet bashkërendimi me Kontrollin e Lartë të Shtetit (KLSH) për të
siguruar ekzistencën e mekanizmave të duhur të llogaridhënies

4

Diskutimi dhe analiza e
pasqyrave financiare
Të nxirret diskutimi
dhe analiza e
pasqyrave financiare
Të shpjegohet efekti i
pandemisë mbi
financat publike
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Qëndrueshmëria fiskale në periudhë afatgjatë
▪ Të raportohet mbi
qëndrueshmërinë
afatgjatë fiskale të
njësisë ekonomike,
përditësuar sipas
ndikimit të pandemisë
• Burimi: Raporti financiar
i Qeverisë së SHBA-së
2018-2019
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Pasqyrat financiare të konsoliduara
▪ Të vihen në zbatim sisteme dhe procedura që mundësojnë konsolidimin në
ivele të ndryshme të agregimit, përfshirë të gjithë qeverisjen

SNKSP:
Njësitë ekonomike të kontrolluara

Statistikat Financiare
Shtetërore (GFS):
Sektori i qeverisjes së
përgjithshme

ndërmarrjet
pasqyrat financiare
pasqyrat financiare
shtetërore
të qeverisjes kombëtare të qeverisjes vendore
(përdoren SNRF-të) (përdoren SNKSP-të) (përdoren SNKSP-të)
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Vijueshmëria e biznesit dhe parimi i vijimësisë
▪ Të kryhen vlerësime të vijueshmërisë së biznesit
▪ Kjo duhet të sigurojë që qeveria të jetë gati t’i bëjë ballë
situatës së mundshme të re jashtëzakonshme pa cenuar
aftësinë e saj për të realizuar shërbime, duke i dhënë mundësi
personelit të punojë në distancë nëse nevojitet
▪ Të vlerësohet nëse duhet që pasqyrat financiare të përgatiten
mbi parimin e vijimësisë (a do të vazhdojë të funksionojë në
një të ardhme të parashikueshme njësia ekonomike?)
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Ndikimi i COVID-19 në pasqyrat financiare të qeverisë
Detyrimet për pensionet
vijojnë të rriten për shkak
të normave të ulëta të
interesit dhe mungesës
së përhapur të fondeve

Zhvlerësimi
i aktiveve
Detyrimet
për
pensione

Borxhi
publik

Borxhi publik në
shumë vende vijon të
përkeqësohet nga
kriza financiare

Ndikimi i
COVID-19
në bilanc
Detyrimet e
prapambetu
ra

Provigjonet

Aktivet neto
/ kapitali
neto
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Ndikimi i COVID-19 në pasqyrat financiare të qeverisë
Pasqyra e flukseve monetare

Krahasimi i buxhetit dhe faktit

Pasqyra e performancës financiare

+ Arkëtimet

+ Të ardhura plan, fakt

+ Të ardhurat

− Pagesat

− Shpenzime plan, fakt

− Shpenzimet

= Rritja e arkës dhe bankës

= Suficiti plan, fakt

= Suficit i konstatuar

+ Teprica e arkës dhe bankës në çelje
= Arka dhe banka në mbyllje

Rakordimi

+ Suficiti plan, fakt
+ Rritja e arkës dhe bankës OSE Suficiti i
konstatuar
= Diferencat në njësi ekonomike, bazë,
kohë
Pasqyra e ndryshimeve
Psqyra e pozicionit financiar
+ Arka dhe banka

në aktivet neto / kapitalin neto

+ Aktive të tjera

+ Aktivet neto / kapitali neto në çelje

− Detyrime

+ Suficit i konstatuar

= Aktivet neto / kapitali neto

= Aktivet neto / kapitali neto në
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Ndikimi i COVID-19 në pasqyrat financiare të qeverisë
▪ Gjatë hartimit të pasqyrave financiare të qeverisë, mbani parasysh:
▪ Ngjarjet pas datës së bilancit
▪ Detyrimet e prapambetura
▪ Zërat e jashtëzakonshëm
▪ Dorëzanitë
▪ Borxhin publik
▪ Huamarrjet e patërhequra
▪ Pasqyrat financiare të konsoliduara
▪ Fondet rezervë për situata të jashtëzakonshme
▪ Aktivitetet jashtëbuxhetore
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