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Formimi i të dhënave të 

sakta statitstikore – një

rrugëtim heroi? 

Çka është çka?SNA 2008

ESA 2010

Manuali i boxhit dhe

huase qeveritare (MGDD)

GFSM 2014

Bordi i Standardeve

Ndërkombëtare të Kontabilitetit

të Sektorit Publik (BSNKSP)

Cilat janë dallimet? 

Si të trajtohen dallimet? 

Sfidat?

Si të merremi me sfida?

Si te kalojmë prej të dhënave të 

kontabilitetit në të dhëna

statistikore? 

Si të implementohet një proces

efektiv dhe eficent i harmonizimit? 
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SFSH

Raportimi

financiar

Planifikimi

financiar

Buxheti

Shqyrtimi

legjislativ/

publik

Formulimi i 

politikave

Ekzekutimi

Kontabiliteti



Çka është çka? 

Pasqyrë e kornizave referente aktuale
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Sistemi i llogarive kombëtare
(SNA 2008)

Standardet ndërkombëtare të 
kontabilitetit të sektorit publik 
(SNKSP)

Korniza e llogarive fianciare
statistikore (GFSM 2014)

Manuali për borxhet dhe huatë
qeveritare (MGDD)

Korniza statistikore e 
llogarive kombëtare

Korniza statitstikore për statistikat e 
qeverisjes financiare (SFSH)

Kontabiliteti i sektorit publik 
(PSA)

Zhvillimi i Standardeve Evropiane të 
Kontabilitetit të Sektorit Publik 
(EPSAS) në progres. Deri më sot, nuk
ekzistojnë standarde të kontabilitetit
të sektorit publik të BE-së.

Sistemi europian i llogarive
(ESA 2010)

Procedura shtesë e deficitit

Udhëzimet dhe kërkesat ndërkombëtare

Kërkesat specifike të vendeve anëtare të BE-së apo vendeve me sistemin statistikor Europian



Çka shërben për çka?

Objektivat, fushëveprimi dhe aplikueshmëria
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Koprniza statistikore për statistikat financiare
qeveritare (SFSH) 

• siguron një kornizë

analitike të 

harmonizuar për

raportimin dhe

analizën e financave

të qeverisë, duke 

ndjekur një

perspektivë akruale

• jep udhëzime për

trajtimin e duhur të 

çështjeve të SFSH dhe

është një plotësues i 

domosdoshëm për ESA 

2010

• Të ofrohet një bazë për evaluimin e impaktit të 

GGS 

Kontabiliteti i Sektorit Publik

• SNKSP janë zhvilluar posaçërisht për të adresuar

nevojat për raportim financiar të subjekteve të 

sektorit publik

• SNKSP ofron udhëzime të pranuara

ndërkombëtarisht për njohjen, matjen dhe zbulimin

e transaksioneve ekonomike dhe ngjarjeve në

pasqyrat financiare të përgjithshme

• Pasqyrat financiare për qëllime

të përgjithshme përdoren për të 

vlerësuar performancën

financiare dhe pozicionin

financiar të një njësie

ekonomike, mbajtjen e 

llogaridhënies së saj nga

përdoruesit e pasqyrave

financiare dhe informimin e 

vendimmarrjes.
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Çka ka ndryshuar?

Çka duhet të kemi parasysh gjatë një procesi efektiv

dhe eficent të harmonizimit nga SNKSP tek SFSH?

Koncepti

i entitetit
Konsolidimi Njohja

Matja/

vlerësimi



Çka dallon? 

Dallimet konceptuale – koncepti i entitetit? 
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50%
Të hyrat e 

tregut > Kostoja e prodhimit50%
Të hyrat e 

tregut < Kostoja e prodhimit

Sektori publik 

Niveli qëndror

Qëndror Shtetëror Lokal
Sigurimi
shoqëror

Korporatat
publike

prodhuese të 
tregut

Financiare
Jo 

financiare

Korporatat publike

përfshijnë njësi

fiannciare dhe

jofinanciare të 

kontrolluara nga

qeveria të cilat

kryesisht angazhohen

në prodhimin e 

mallrave ose

shërbimeve.

Të financuara nga të hyrat e shitjes nga

tregu

Të financuara nga të hyrat e shtijes jashtë tregut

Korporata publike prodhuese jashtë
tregut

Sektori i përgjithshëm

i qeverisë, siç

përcaktohet nga

GFSM / ESA përfshin: 

Njësitë institucionale

që përmbushin

funksionet e qeverisë

si aktivitet primar.



Çka dallon? 

Dallimet konceptuale – konsolidimi
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Korporatat
prodhuese të tregut

Qëndrore

Shteti

Lokale

Sigurimi
shoqëror

Sektori publik 

Perspektiva e 
SFSH 

Qeveria e 
përgjithshme

Financiare Jo – financiare

Njësitë qëndrore

qeveritare

Njësitë qeveritare nën-

kombëtare

Njësitë qeveritare

komunale

Njësitë e sigurimeve

shoqërore

Korporatat publike

kombëtare (NOE)

Korporatat publike

nenkombetare (SOE)

Korporatat publike

komunale(/SOE)

Perspektiva e 

kontabilitetit

(SNKSP)



Çka dallon? 

Dallimet konceptuale – parimi i njohjes
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• Udhëzimet e raportimit të SFSH dhe SNKSP synojnë të njohin ngjarjet ekonomike në

periudhën në të cilën ato ndodhin duke pasuar një perspektivë akruale. 

• Ato dallojnë në njohjen e aseteve dhe detyrimeve të caktuara dhe - si rrjedhojë - të të

ardhurave dhe shpenzimeve përkatëse.

GFSM 2014 / ESA 2010 SNKSP

• Ngjarjet ekonomike të njohura: SFSH njeh

ngjarjet ekonomike mbi bazën akruale të 

regjistrimit kur vlera ekonomike krijohet, 

transformohet, shkëmbehet, transferohet ose

shuhet. 

• Në statistikat makroekonomike, një ngjarje nuk

njihet deri sa një aktiv / pasiv nga pala tjetër

ekziston. 

• Ngjarjet e kaluara me prurjet / daljet e 

mundshme të njohura: SNKSP-ja njeh aktivet

dhe pasivet, duke përfshirë ato, kur:

• Ka ndodhur një ngjarje e kaluar ekonomike;

• Shuma mund të vlerësohet me besueshmëri; 

dhe

• Hyrjet / daljet e ardhshme janë të mundshme.

→ Shembuj praktik: Pasuritë që vijnë nga kërkimi i naftës dhe gazit; Kostoja e zhvillimit; 

Provizionet;  



Çka dallon? 

Dallimet konceptuale – parimi i matjes
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• Parimet e matjes në SFSH dhe SNKSP ofrojnë hapësirë për shumicën e aktiveve dhe

detyrimeve që vlerësohen në të njëjtën bazë, që është në vlerat aktuale të tregut, 

përveç rasteve kur SNKSP kërkon përdorimin e kostos historike ose disa baza të tjera

të matjes. 

GFSM 2014 / MGDD (ESA 2010) SNKSP

• Çmimet aktuale të tregut: Çmimet aktuale të 

tregut përdoren për të gjitha flukset dhe

stoqet e aktiveve / pasiveve, por bëhet

pagesë për përdorimin e metodave

alternative të vlerësimit ku nuk ekziston një

treg aktiv.

• Vlera e drejtë, kostoja historike ose baza të tjera

përdoren për matjen e aktiveve dhe detyrimeve.

• Asetet dhe detyrimet e ngjashme duhet të 

vlerësohen në mënyrë të qëndrueshme dhe

bazat të shpalosen. Kur një njësi ekonomike

raporton një zë duke përdorur koston historike, 

SNKSP shpesh inkurajon zbulimin e vlerës së

drejtë nëse ekziston një dallim material midis

kostos së raportuar dhe vlerës së drejtë të zërit. 



Sfidat? 

Shembuj praktik në raportimin e SFSH?
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• Sfida 1: Ndryshimet ekzogjene që ndikojnë në përcaktimin e sektorit të përgjithshëm

qeveritar

• Sfida 2: Zhvillimi i një skeme kontabël të integruar dhe të harmonizuar

• Sfida 3: Zhvillimi fillestar dhe rishikimi vjetor i tabelave dhe çelësave të kalimit

• Sfida 4: Njohja e njëkohshme e rrjedhave dhe stoqeve përkatëse

• Sfida 5: Përshtatja statistikore e informacionit të kontabilitetit

• Sfida 6: Krijimi i një grupi koordinues pune për të zbatuar reformat e kontabilitetit dhe

të statistikave të financave qeveritare



Si t’i trajtojm sfidat? 

Strategjitë e parandalimit
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• Sfida 1: Ndryshimet ekzogjene që ndikojnë në përcaktimin e sektorit të përgjithshëm

qeveritar

• Zbatimi i një klasifikimi shumëvjeçar të tregut me anë të mirëmbajtjes së një liste

gjithëpërfshirëse të subjekteve të GGS

• Periodikisht rivlerësoni klasifikimin e GGS

• Sfida 2: Zhvillimi i një skeme kontabël të integruar dhe të harmonizuar

• Konsideroni nivelin më të detajuar të kornizës analitike të ESA 2010 ose GFSM 

2014 për klasifikimin e stoqeve dhe flukseve në PSA të tyre.

• Aplikimi dhe mirëmbajtja e një CoA të integruar dhe të harmonizuar (UCoA) 

lehtëson integritetin dhe dobinë e të dhënave të PSA si të dhëna burimore për

raportimin statistikor

• Sfida 3: Zhvillimi fillestar dhe rishikimi vjetor i tabelave dhe çelësave të kalimit

• Të kryejë një analizë të ngushtë të të dhënave burimore në dispozicion të të

gjitha njësive të GGS si dhe të kategorizimit dhe politikave të aplikuara të 

kontabilitetit me qëllim të identifikimit të boshllëqeve ndërmjet të dhënave që

rrjedhin nga PSA dhe SFSH



Si t’i trajtojm sfidat? 

Strategjitë e parandalimit
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• Sfida 4: Njohja e njëkohshme e rrjedhave dhe stoqeve përkatëse

• Sigurimi i të dhënave të burimeve të sigurta dhe të strukturuara përmes aplikimit

të një plani kontabël gjithëpërfshirës; 

• Kryeni një test validimi duke kontrolluar shkurtimisht nëse rezervat dhe flukset

janë korresponduese

• Sfida 5: Përshtatja statistikore e informacionit të kontabilitetit

• Sigurimi i një mekanizmi ndihmës mbështetës, si një tabelë urë lidhëse (p.sh. në

formën e një skedari Excel)

• Sfida 6: Krijimi i një grupi koordinues pune për të zbatuar reformat e kontabilitetit dhe

të statistikave të financave qeveritare

• Themelimi i një ekipi të projektit të përfaqësuar nga të gjitha njësitë e ndikuara

dhe struktura e qarta të menaxhimit të projektit



Falemnderit.

Zurich University 

of Applied Sciences

Public Sector Accounting and Reporting Program


