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Çfarë ka të re në lidhje me Kartën e Llogarive në MHK 2? 

- Fillimi i përdorimit të informatave të homologëve për transaksionet e 

pakthyeshme dhe të kthyeshme: kontributet (të pakthyeshme) dhe

kompenzimet (të kthyeshme). 

- Harmonizimi i klasifikimit funksional kombëtar me atë mbarë kombëtar

të Klasifikimit i Funksioneve të Qeverisë (KFQ) 

- Funksioneve të Qeverisë (COFOG)

Pikat fillestare
2007 2008 2010

Fillimi i përdorimit të 

pasqyrave financiare

në Konfederatën

Zvicerane bazuar ne 

SNKSP.

Publikimi i Modelit të 

Harmonizuar Kontabël

MHK - 2 bazuar në

SNKSP. Kantonet e 

para që përdorën

SNKSP janë Gjeneva

(2008) dhe Zyrihu

(2009).

Publikimi i parë i 

statistikave financiare

Zvicerane bazuar në

MHK-2

E rëndësishme: Çdo shumë për transaksionet jofinanciare kodohet dyfish me një

pozicion të klasifikimit ekonomik dhe funksional.
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MHK 2 kontabiliteti dhe modelet e 

statistikave kombëtare
Pasqyrat financiare 1 Pasqyra e performancës financiare 3 Pasqyra e investimeve4

Pasuritë (1)

+ Pasuritë jo – administrative (10)

(Pasuritë qarkulluese dhe themelore) 

(Current and non-current assets)

+ Pasuritë administrative (14)

(Current and non-current assets)
Detyrimet dhe ekuiteti (2)

- Detyrimet afat-shkurtëra

- Detyrimet afat-gjata

= Neto pasuritë/ekuiteti

Pasqyra e pasurive neto/ekuitetit2

1. Ilustrim i gjendjes së aseteve dhe financimit: pamje statistikore

(rezervat) 

2. Ilustrim i ndryshimit në aktivet / kapitalin neto

3. Ilustrim i situatës së shpenzimeve dhe të ardhurave: paraqitja

dinamike e flukseve për një periudhë të caktuar

4. Ilustrim i shpenzimeve dhe arkëtimeve të investimeve

5. Burimet dhe përdorimet e mjeteve monetare / rrjedhja e 

fondeve: paraqitja dinamike e flukseve për një periudhë të 

caktuar

Performanca financiare në 3 faza

+ Të hyrat operative (4)

- Shpenzimet operative (3)
----------------------------------------------

= Rezultati operativ

+ Të hyrat financiare (44)

- Shpenzimet financiare (34)
----------------------------------------------

= Rezultati financiar

= Rezultati i zakonshëm

+ Të hyrat e jashtëzakonshme (48)

- Shpenzimet e jashtëzakonshme (38)
----------------------------------------------
= Rezultati i jashtëzakonshëm

----------------------------------------------

= Teprica/mungesa (SFP) 

+ Shlyerja e aseteve fikse të prekshme

+ Shlyerja e aseteve fikse të paprekshme

+ Ripagimi i huave dhe interesave financiare

+ Ripagimi i kontributeve investive
----------------------------------------------

= Pranimet e investimeve (6) (+)

- Blerja e pasurive të prekshme fikse

- Blerja e pasurive të paprekshme fikse

- Grantimi i huave/interesave financiar

- Konributet e investimeve

---------------------------------------------

= Shpenzimet e investimeve (5) (-)

---------------------------------------------

----------------------------------------------

= Investimet neto

+/- Rrjedha e parasë së gatshme/ Fondet nga aktivitetet

operative

+/- Rrjedha e parasë së gatshme/ Fondet nga aktivitetet

investuese

+/- Rrjedha e parasë së gatshme/ Fondet nga aktivitetet

financuese

------------------------------------------------------------------------------------

= Fondi i hyrje/dalje të keshit / Bilanci i përgjithshëm fiskal

Rrjedha e parasë së gatshme5
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Të dhënat sipas MHK 

2, MHK 1 dhe tjera

Ruajtja e të dhënave

sipas PF, SFSH, ESA

Vlerësimi i të dhënave sipas

PF, SFSH, ESA

Konfederata 

NAM

Kantonet 

MHK 1/2

komunat 

MHK 1/2

Entitetet me 

qëllim special

PF

Komb./Funks

Vlerësimet e PF:

=> Korrspodojnë me 

HAM2

Marrëveshjet

Fondet e sigurimeve 

shoqërore

SFSH
Komb./Funks.

ESA
Komb./Funks.

Vlerësimet e SFSH:

=> Fondi Monetar

Ndërkombëtar, IMF 

(GFSM 2014)

Vlerësimet ESA:

=> ESA 2010 (SNA 2008), 

Eurostat, OECD 

Modeli i statistikave financiare
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Kodi Variabli Komuna

"year"
Viti Kontabël 2018

"am_type"
Tipi i modelit kontabël (HAM1 = 1 or HAM2 = 2) 1

"hhg"
Numri i kantonit 21

"hhnr"
Numri i komunes (individual public unit) 5002

"au"
Kodi i njësisë administrative (Departmenti, etj.) 220

"ve_txt"
Emri i njësisë administrative Emri i shkollës

"acc"
Numri i llogarisë dhe klasifikimi kontabël 302

"acc_txt"
Emri i llogarisë kontabël paga

"func"

3 shifra për klasifikimin e funksionit të qeverisë
210

"func_txt"
Emri i funksionit të qeverisë Edukimi primar

"value"
Vlera (në franga) 12525.35

Shembuj të mbledhjes së të dhënave
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Nga MFK – 2 në PKU i modelit të PF

Elementet kryesore të PFU të modelit statistikor kombëtar: 

Modeli i PF ka të njejtat raporte financiare dhe klasifikimet sipas modelit kontabël MHK 2: 

- Raportet e performancës financiare (4 deri 5 shifra)

- Pasqyra e investimeve (3 shifra) 

- Bilanci i gjendjes (4 shifra) 

- Klasifikimi funksional (3 shifra)

Modeli MHK 2 dhe PK sipas modelit PS është i harmonizuar deri tek shifra e dytë
(dhe shifra e tretë për bilancin e gjendjes) me PK për Modelin e ri Kontabël të 
Konfereratës (niveli qëndror) 

Veçoritë e PKU në modelin e PF 

Riorganizimi i PK sipas MHK 2 për arsye të prakticitetit, veçanërisht për arsye
konsolidimi (kontabiliteti i dyfishtë duhet të eliminohet për pozicionet e klasifikimit
ekonomik sipas natyrës. Njëkohësisht eliminohet për klasifikimin funksional të
përfshirë midis paguesit dhe njësisë / llogarisë marrëse brenda dhe ndërmjet nivelit
qëndror)

Paraqitja e pozicioneve shtesë të llogarive të ish MHK në nivelin më të ulët të
mundshëm për llogaritë që nuk janë të klasifikuara diku tjetër për shkak të mungesës
së informacionit.
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Konfederata e Zvicrës: Struktura e PKU
(llogari të kufizuata të homologëve dhe infor shtesë të llogarive) 

nn Grupi i llogarisë 1

nnn Grupi i llogarisë 2

nnn.n Grupi i llogarisë 3

nnn.nn Grupi i llogarisë 4

nnn.nnn Llogaria individuale

Përdoret për konsolidimin e 

njësisë kryesore me njësitë e 

ndryshme administrative. Në 

këtë nivel më të ulët, të gjitha 

flukset e grupit të llogarisë 4 të 

KK-së ndahen në një llogari 

individuale për një arkëtim të 

parave, jo në para të gatshme 

ose të ngarkimit të 

brendshëm.

nnn.nnn.n Grupi i llogarisë AU Në dispozicion falas të njësisë 

administrative për nevojat 

specifike të analizës.

nnn.nnn.n.nnn Llogaria individuale AU Llogari e librit kryesor, ku 

regjistrohet procedura 

individuale financiare.

MA: Master unit

AU: Administrative unit

Struktura e ndryshme dhe 

pasqyrat 
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Nga të dhënat burimore tek Modeli PF dhe

GFSM 2014 / ESA 2010

Faza 1: Hapat për të gjeneruar Modelin kombëtar të PF

Zvicra është një vend 

Federal dhe shumë i 

decentralizuar

Hartimi i të 

gjitha të 

dhënave

burimore

Tabela të 

ndryshme
Operacionet

statistikore

(1 Niveli qëndror, 26 

Shtete, 2255 Komuna, 

6 Fonde të sigurimeve

shoqërore)

Të dhënat në PKU 

në modelin e PF

(klasifikimi sipas

natyrës dhe

funksionit

ekonomik) për

MHK 1, të dhënat

e burimit MHK dhe

tabelat individuale

të urës për njësitë

ekstra-buxhetore

dhe njësitë

funksionale të 

mbivendosjes

(konkordat, njësitë

me qëllim të 

veçantë)

Balancimi i transfereve

(nënsektorët: p.sh. qeveria

qendrore, kantonet dhe

komunat) për konsolidimin

konsistent, shtimin dhe

eliminimin e subjekteve për

nevojat e sektorit (delimitimi

i Sektorit të Përgjithshëm të 

Qeverisë dhe nënsektorët e 

saj sipas ESA 2010) - Të 

gjenerohen të gjitha

Raportet financiare të 

nevojshme
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Nga të dhënat burimore tek Modeli PF dhe

GFSM 2014 / ESA 2010

Faza 2: hapa për të gjeneruar modelet e GFS 2014 dhe ESA 2010

Hartimi i nën-sektoreve

Të dhënat e Shtetit dhe Qeverisjes Vendore

dhe Sigurimeve Shoqërore dhe veçmas të 

dhënat e burimit të Qeverisë Qendrore në GFS

4 lidhje për klasifikim sipas natyrës dhe sipas

funksionit

• 2 për të dhënat nën sektor

• 2 për të dhnëat qëndrore

Operacionet statistikore për të përmbushur

kërkesat e GFS 2014 dhe ESA 2010
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Operacionet statistikore me modelin GFS

−Riklasifikimet (riorganizimi i biznesit individual, transaksionet, veçanërisht

faturat / shpenzimet e jashtëzakonshme)

− Shtesat dhe eliminimet (veçanërisht rregullimet e vlerës së tregut dhe

detytimet ndaj Bankës Kombëtare Zvicerane)

− Ndarja e pozicioneve (vendas kundrejt të huaj, sipas ekonomisë së

nënsektorit ekonomik të tatimpaguesit) 

Parakushtet:

− Sektori i njejtë sipas modelit të PF  

− Harimi i nënsektorit të PF / Pozicionet në modelin SKSH

− Operacionet statistikore që behën në nivelin e nënsektorit ekonomik

− Informatat e jashtme (burimet) dhe të dhënat e nevojshme për

implementimin e operacioeneve statistikore

− Me ESA 2010 pozicionet ngjerohen në GFSM 2019 PKU 

(nga1074 në 2800)
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Modeli kombëtar i PF ESASKSH

Shembull i lidhjes së tabelave dhe

operacioneve statistikore në SFSH

4030

Tatimi për mjete

motorike

E pagueshme nga prodhuesi

Tatimi për

përdorim të 

pasurive fikse

E pagueshme nga konsumatori

114511

114512 Pagesa për

licencat

Hartimi Ndarja Hartimi
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Bilanci i gjendes

Pasuritë 

jo financiare 

Pasuritë

financiare 

Detyrimet

Transkaksionet
(oepracionet qeveritare)

 Neto blerja e pasurive 

jo-financiare

 Pasuritë financiare

 Detyrimet

Te ardhurat tjera

ekonomike

Humbjet dhe fitimet

 Neto blerja

Asetet jo – financiare

 Pasuritë

financiare

 Detyrimet

Closing Balance Sheet

Pasuritë 

jo-financiare

Pasuritë 

financiare

Detyrimet

 Neto vlera

=41+51+42+52-43-53

Neto vlera

=61+62-63

 Neto vlera

=1-2=31+32-33

Neto vlera

=61+62-63

Të hyrat

Shpenzimet

–

+

=

– – –

++ +

= ==

=

–

31

1

41+51

42+52

43+53

32

33

61

62

63

61

62

63

2

+ + =

Neto huate (B.9 in ESA/SNA)

=1-(2+31)=32-33; 2+31=Shpenzimet totale sipas funksionit(COFOG)
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Only transactions are under control

of fiscal policy
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Modeli SFSH i statistikave financiare
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Bilanci i gjendjes

Deklarimet

Detyrimet

Transakstionet

 Deklarimet

 Detyrimet

Rrjedha të tjera

ekonomike: 

ndryshimi i vlerave

dhe vëllimit

( cmimi /  vëllimi)

 Deklarimet

 Detyrimet

Bilanci i gjendjes

përfundimtar

Deklarimet

Detyrimet

Neto pasuritë

financiare

Pagesat

Shpenzimet

–

=

– – –

=

=

–

D

K

K

F

F

AF

AF

AF

AF

D

+ + =

Neto huatë*

Dallimet

+

* Neto huatë/neto humarrjet (=  neto pasuritë financiare) sipas ESA 95 apo EDP (përfshin bilancin për këmbime, si dhe proceset 

tjera balancuese)

Pasuritë financiare

neto

=

 Neto pasuritë

financiare

=

Modeli ESA i statistikave financiare
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Kontabiliteti akrual (SNKSP) është një parakusht i domosdoshëm, 

megjithëse jo i mjaftueshëm për krijimin e raporteve financiare të 

GFSM2014 dhe ESA 2010 në bazë akruale;

− Përmbledhja e eksperiencës me IPSAS zvicerane: 

GFSM dhe ESA nuk kanë konceptin e materialitetit 

→ Mungesa e informacionit të palëve në PKU: Identifikimi i 

transaksioneve nga pala homologe

→ OEF në përputhje me GFSM dhe ESA duhet të vendosen sa më të 

ndara: Ndarja e “flukseve tjera ekonomike“ statitikore nga 

transaksionet 

PKU dhe prezantimi i raporteve financiare duhet të harmonizohen sa më

shumë që të jetë e mundur;

Tranzicioni nga një raport financiar SNKSP në një prezantim të GFSM 

dhe ESA duhet të jetë aq i lehtë për tu kuptuar për të huajt. 

Konkludimet
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Swiss Federal Finance Administration

Financial Statistics (FS) contact point

finstat@efv.admin.ch / Tel. +41 31 322 15 44

Informata më të gjërësishme: 
https://www.efv.admin.ch/efv/en/home/themen/finanzstatistik/grundlagen.html

Kontakti

Falemnderit

mailto:finstat@efv.admin.ch
https://www.efv.admin.ch/efv/en/home/themen/finanzstatistik/grundlagen.html

