Plenare

Zhvillimet ndërkombëtare: SNKSP dhe SEKSP

Ngritje e zotësive. Kapërcim i kufijve.
Prof. Dr. Andreas Bergmann, Institut für Verwaltungs-Management
andreas.bergmann@zhaw.ch

Kornizat standarde të DFP të njohura në nivel ndërkombëtar

Buxhetimi

Kontabiliteti

Auditimi

OECD BP

SNKSP

ISSAI

EU-EDP

SEKSP

Statistikat
financiare
shtetërore

GFSM2014
ESA10

SNKSP
SNKSP
− Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik
− 40 standarde mbi bazën me të drejta dhe detyrime të konstatuara, nga të cilat 5
janë tërhequr/zëvendësuar = 35 standarde mbi bazën me të drejta dhe
detyrime të konstatuara, plus 1 standard mbi bazën monetare si zgjidhje e
përkohshme, kur vihen në zbatim SNKSP-të me të drejta dhe detyrime të
konstatuara
− Kuadri konceptual prej vitit 2014: bazë solide dhe e qëndrueshme për të
ardhmen
− Publikuar prej vitit 2001
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SNKSP
BSNKSP
− Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik
− Bord i pavarur me 18 anëtarë
− 8 (prej vitit 2018: 9) staf ndërkombëtar, të gjithë në Toronto/Kanada
− Nën ombrellën e Federatës Ndërkombëtar të Kontabilistëve (IFAC) – por të
pavarur në vendosjen e standardeve
− Prej vitit 2015 nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të Komitetit të Interesit Publik
(FMN, Banka Botërore, OECD, INTOSAI) – për ta fuqizuar interesin publik
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SNKSP
− Programi aktual i punës i BSNKSP: Projektet kryesore 2016-2018
Projekti

Specifik për
sektorin
publik

Konvergjenc
a me SNRF

Përfitimet sociale



Të ardhurat & shpenzimet jo nga këmbimi





Instrumentet financiare





Kontratat e qirasë





Matja në sektorin publik



Trashëgimia



Aktivet infrastrukturore (prej muajit shtator
2017)



SNKSP mbi baza monetare (përditësim me
objekt të kufizuar)
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SNKSP
Programi aktual i punës i BSNKSP: Projektet kryesore 2016-2018
Deklarimet përfundimtare të aprovuara:
−
−
−
−
−

Zbatueshmëria e SNKSP-ve
Përditësim i SNKSP 25 Përfitimet e punëmarrësve – SNKSP 39
Bashkimet në sektorin publik – SNKSP 40
Zhvlerësimi i aktiveve të rivlerësuara
Përmirësimet e vogla

− Standardi mbi baza monetare i rishikuar (vetëm si trampolinë)

Materialet ekzekutive të publikuara:
− Skemat e tregtimit të çlirimeve
− Pyetje & Përgjigje:
− Ndërmarrjet shtetërore
− Materialiteti
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SNKSP
Programi aktual i punës i BSNKSP: Projektet kryesore 2016-2018

Materiale konsultimi (MK) dhe materiale diskutimi (MD) të
publikuara për koment:
− Instrumentet financiare të sektorit publik - - çështje të autoriteteve monetare
− Trashëgimia
Konsultimet aktuale
− MK Të ardhurat
− MD 62 Instrumentet financiare
− MD 63 Përfitimet sociale
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SNKSP
Programi i punës i BSNKSP: Vizioni
Shumica e qeverisjes qendrore me të drejta dhe detyrime të konstatuara
− BSNKSP si faktor dhe ndihmues kryesor
− Bashkërendim i fortë global dhe rajonal për futjen në përdorim
Informacionet me të drejta dhe detyrime të konstatuara konsiderohen si thelbësore për një
DFP të fuqishëm
− Organizatat ndërkombëtare që promovojnë SNKSP-të – udhëzues për përdorimin
− Agjencitë vlerësuese gjithnjë e më shumë kërkojnë informacion të mbështetur në SNKSP
Suitë “e plotë”, e përditësuar dhe aktuale e SNKSP-ve
− Mbushen boshllëqet madhore të sektorit publik
− Në konvergjencë të plotë me SNRF-të më të fundit përkatëse
− Instrument efektiv për komunikimin me palët e interesit
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SNKSP
Programi aktual i punës i BSNKSP: Strategji e re dhe plan i ri pune nga viti 2019

2017
• Diskutim në
grup të
posaçëm
pune
• Debat në
Bord
• Kontribut
CAG & PIC
• Diskutime
PSSSF

6-mujori I
2018

6-mujori
II 2018

• Material
Konsultimi
• Tryeza të
rrumbullakët
a
• Punë
afruese e
Bordit

• Shqyrtimi i
përgjigjeve
• Debat në
Bord
• Kontribut
CAG & PIC
• Miratimi
përfundimtar

2019
• Publikimi
• Përshkrim i
shkurtër i
projekteve
• Diskutime
PSSSF
• Kontribut
CAG & PIC
• Fillojnë
projektet...
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SEKSP
SEKSP: Baza
Direktiva për Kornizat Buxhetore (2011/85/BE)
− Shtetet Anëtare duhet të kenë sisteme të kontabilitetit publik,
të cilët të mbulojnë në mënyrë të plotë dhe të njëtrajtshme të
gjithë nënsektorët e qeverisjes së përgjithshme,
− të përmbajnë informacionet e nevojshme për të nxjerrë të
dhëna me të drejta dhe detyrime të konstatuara me qëllim
përgatitjen e të dhënave në bazë të standardit ESA
− objekt i kontrollit të brendshëm dhe auditimeve të pavarura.
Komisioni vlerëson përshtatshmërinë e SNKSP-ve.

Burimi: Eurostat, 2017
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SEKSP

SEKSP: Plani
Qasje flesksibël, me hapa, në dy faza

−Faza 1
− Rritja e transparencës fiskale në periudhën afatshkurtër deri
afatmesme përmes nxitjes së kontabilitetit me të drejta dhe
detyrime të konstatuara, p.sh. SNKSP-ve, brenda vitit 2020
− Hartimi i kuadrit konceptual dhe i standardeve
− Shqyrtimi dhe vlerësimi i ndikimit

−Faza 2
− Trajtimi i krahasueshmërisë brendapërbrenda dhe midis Shteteve
Anëtare në periudhën afatmesme deri afatgjatë përmes vënies
Burimi: Eurostat, 2017
në zbatim me hapa të SEKSP-ve, p.sh. brenda vitit 2025
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SEKSP
SEKSP: A janë SEKSP-të të përputhshme me SNKSP-të?

− Nuk është publikuar ende asnjë SEKSP
− Nuk mund të vlerësohet përputhshmëria
− Janë publikuar materiale
− Në të gjithë flitet për kërkesat e SNKSP-ve
− Me rëndësi janë edhe kërkesat statistikore
− Përgjithësisht arrijnë në të njëjtat përfundime si edhe
SNKSP-të
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SNKSP me të drejta dhe detyrime të konstatuara
janë vënë në zbatim në mbarë botën
Cilat standarde të raportimit financiar?

Burimi: IFAC/CIPFA/
ZHAW
AccountabilityIndex

