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Programi

1. Masat e politikës shtetërore

2. Efekti në pasqyrat financiare (PF)
 Identifikimi i efekteve të mundshme mbi pasqyrat financiare

3. Ndikimi në ekonomi

4. COVID – udhëzimi nga kryefinancieri i vendit
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Situata të jashtëzakonshme, shëndetësore, ekonomike, shoqërore dhe ekologjike

 Në mbarë territorin e Republikës së Kolumbisë

1. Kushtetuta politike - Neni 215

2. Ligji nr.1317 i vitit 1994. Rregullimi i situatave të
jashtëzakonshme

3. Vendim nr. 417, datë 17.3.2020, dhe vendimi nr.637, datë
5.6.2020

4. Dekrete legjislative (www.presidencia.gov.co)

 Kolumbia është përballur me vendime buxhetore të paprecedent
në përgjigje të pandemisë COVID-19, si rritja e shpenzimeve dhe
marrja e më shumë financimi, ndërkohë që kanë rënë të hyrat. 
Në këtë kontekst, informacionet që japin pasqyrat financiare
luajnë rol kryesor në shpërndarjen dhe raportimin e burimeve
publike, që në përgjithësi janë të pakta.
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MENAXHIMI I 
FINANCAVE PUBLIKE



Fondi i përballimit të situatës së jashtëzakonshme (FOME) 

 Fondi i përballimit të situatës së jashtëzakonshme (FOME) është krijuar me vendimin
nr.444, datë 31.3.2020

 Objektivi: Trajtimi i nevojës për burime për kujdesin shëndetësor, pasojat negative mbi
veprimtarinë e prodhimit dhe që ekonomia të vijojë të sigurojë kushtet për ruajtjen e 
punësimit dhe të rritjes në kuadër të vendimit nr.417 të vitit 2020 (me të cilin u shpall
në mbarë vendin situata e jashtëzakonshme ekonomike, shoqërore dhe ekologjike).

 Fondi i Përballimit të Situatës së Jashtëzakonshme nuk ka status juridik në Ministrinë e 
Financave dhe Kredisë Publike.

 Në një portofol të pavarur, burimet dhe kthimet administrohen nga Drejtoria e 
Përgjithshme e Kredisë Publike dhe Thesari Kombëtar i Ministrisë së Financave dhe
Kredisë Publike për të garantuar gatishmërinë e tyre.
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Burimi: https://consultorsalud.com/se-declara-estado-de-emergencia-en-todo-el-pais-decreto-417-de-2020/



Efektet e COVID-19 në çështjet e informacioneve kontabël dhe financiare

 COVID-19 i ka prekur ndjeshëm tregjet financiare botërore dhe vendase dhe për pasojë, ka 
rëndësi dhe rrjedhoja reale kontabël për shumë njësi ekonomike në Kolumbi. 

 Disa prej efekteve kryesore janë si më poshtë: (kjo listë nuk është shteruese) 
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Ndërprerjet në
prodhim

Ndërprerjet në
zinxhirin e 
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dyqaneve
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Mbyllja e 
objekteve dhe 

e dyqaneve

Pamundësia për të
marrë financim

Planet e 
ristrukturimit

Rritja e 
paqëndruesh

mërisë së
vlerave të

instrumenteve
financiare

Rënia e prurjeve
turistike, 

ndërprerja e 
udhëtimeve të

panevojshme, si
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Efektet e COVID-19 në pasqyrat financiare

 Njësitë ekonomike duhet të mendojnë në çdo rast rrethanat dhe ekspozimin ndaj risqeve gjatë
analizimit se si mund të ndikojnë në arkitekturën e tyre financiare dhe kontabël ngjarjet e fundit të
shkaktuara nga COVID-19. Në veçanti, duke pasur parasysh se shifrat e raporteve të tyre financiare
dhe shënimeve shpjeguese në pasqyrat financiare duhet të përfshijnë efektet dhe ndikimet e COVID-
19.
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Parimi i vijimësisë
Korrigjimet në

provigjone
Zhvlerësimi i aktiveve jo 

monetare
Provigjone për humbjet

e pritura
Paraqitja dhe konfirmimi

përfundimtar

1 2 3 4 5

Matja e vlerës së
tregut (niveli 3)

Provigjoni i 
kontratave me kushte

rënduese
Rimarrja e sigurimit

Raportet me aktivitetet
e instrumenteve

mbrojtëse
Përfitimet e punonjësve

1 2 3 4 5

Rezervat sipas 
kontratave

Rimarrja e tatimeve
të shtyra

Ngjarjet pas përfundimit
të periudhës së

raportimit të pasqyrave
financiare

Vlerësimi i inventarëve

Dhënia e informacioneve
shpjeguese për riskun e 
likuiditetit, të tregut dhe

të kredisë

1 2 3 4 5



Efektet e COVID-19 në Kolumbi

 Besimi tregtar në Kolumbi është rritur deri
në 13,8 për qind në gusht

 Sipas anketës së Federarrollo-s, 12,5 % e të
anketuarve mendojnë se kanë më pak se dy
javë likuiditet për përmbushjen e 
detyrimeve, ndërsa 26,2 % konfirmojnë se 
kanë dy deri katër javë likuiditet.
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Burimi: https://www.dinero.com/economia/articulo/indice-de-confianza-comercial-en-colombia-durante-agosto-de-2020/301112

Source: Business Opinion Survey (EOE) - Fedesarrollo
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Efektet e COVID-19 në Kolumbi

 Ministria e Financave dhe Kredisë Publike ka konfirmuar se objektivi i saj për deficitin fiskal këtë vit do të jetë
8,2% e PBB-së. Përpara pandemisë, qeveria parashikonte një deficit prej 2,2% të PBB-së.

 Më pas, Komiteti Këshillimor për Rregullën Fiskale vendosi ta rriste objektivin e deficitit fiskal në 6,1%, por pastaj
vendosi ta pezullonte fare Rregullën Fiskale për vitin buxhetor 2020 dhe 2021 në përgjigje të pandemisë.
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Burimi: https://www.dinero.com/economia/articulo/marco-fiscal-de-mediano-plazo-de-colombia-en-2020/290855



Efektet e COVID-19 në Kolumbi dhe rimëkëmbja ekonomike

 Efekti ekonomik: Objektivi kryesor

 “Ndërhyrja shtetërore duhet të arrijë objektivin e 
politikës ekonomike”

 Kombinimi i politikës monetare dhe buxhetore

 Politika monetare: Në periudhën afatshkurtër, 
duhet të sigurojë likuiditet dhe të stabilizojë tregjet
financiare, por hapësira për stimul afatgjatë
manovrimi është shumë e kufizuar

 Politika buxhetore: Në periudhën afashkurtër, të
pakësojë ndikimin mbi familjet dhe firmat më të
ekspozuara dhe të ruajë marrëdhëniet ekonomike. 
Në periudhën afatgjatë, të mbështetë kërkesën
agregate për një rimëkëmbje më të shpejtë të
ekonomisë dhe punësimit.
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COVID 19 – udhëzimi nga kryefinancieri i vendit
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kontratat me 

kushte rënduese

Zhvlerësimi i 
aktiveve

gjeneruese të
flukseve

monetare

Zhvlerësimi i 
aktiveve jo

gjeneruese të
flukseve

monetare

Pezullimi i amortizimit

Informacione 
shtesë në 

shënimet e 
pasqyrave 
financiare

Paraqitja e 
paketës së
pasqyrave
financiare

Vlerësimi i 
inventarëve

Parimi i 
vijimësisë

Ngjarjet pas
përfundimit të
periudhës së
raportimit të

pasqyrave financiare

Rimarrja e 
sigurimeve

Përfitimet e 
punonjësve

Ndikimi
afatshkurtër në
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punonjësve

Përdorimi, 
krijimi dhe

çlirimi i
provigjoneve

Të ardhurat nga
dërgesat dhe grantet

Analiza e 
ndikimit të 

Vendimit nr.678, 
datë 20.5.2020

2019
2020   

?

• Pasiguritë. Borxhi shtetëror
• Kufizimi i thesarit publik për vitet e ardhshme
• Materialiteti
• Shpenzimet e drejtpërdrejta shtetërore. Subvencionet. Huatë.
• Informacione të forta shpjeguese (informacione mbi përfitimet...)



Kontabiliteti public: Gjuha e përbashkët e qeverive

 Instrumentet e transparencës së llogarive publike për qytetarët

 “llogari të qarta për një shtet transparent” është kujdestar i ndershmërisë dhe sinqeritetit
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FALEMINDERIT
“QË NA DHATË MUNDËSI TË BËJNË PUBLIKE ÇKA ËSHTË

PUBLIKE”

www.contaduria.gov.co
Facebook @ContaduriaGeneraldelaNacionCGN

Twitter @Contaduria_CGN
YouTube CGNOficial
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