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Si mund
ta fuqizojë kontabiliteti i 

sektorit publik menaxhimin e 
aktiveve të qëndrueshme?
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Objekti

Aktivet 
afatshkurtra Aktivet afatgjata

Aktivet e trupëzuara

Aktivet jofinanciare

Instrumentet financiare

Aktivet financiare

Aktivet e 
patrupëzuara

(SNKSP 31)

Inventarët
(SNKSP 12)

Aktivet 
afatgjata 

materiale të 
investuara

(SNKSP 16)

Aktivet 
biologjike

(SNKSP 27)

Aktivet 
afatgjata 
materiale

(SNKSP 17)

Aktivet me 
koncesion 
shërbimi

(Koncencion-
dhënësi)

(SNKSP 32)

Aktivet e 
qëndrueshme

Aktivet e qëndrueshme 
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Pamja globale dhe mekanizmi kryesor

Kontrolli administrativPortofoli 
i aktiveve

Kontabiliteti 
i aktiveve

Rrjedhojat për 
menaxhimin

Pasojat & realitetet 
financiareRegjistrat 

e aktiveve
Raportet 
financiare

35’000
16’000

65’000

Si të kapen 
informacionet 
financiare mbi 
aktivet dhe të 
përfshihen në 
raportet 
financiare?

Si të krijohen dhe të 
mbahen regjistrat e 
aktiveve?

Si të 
shfrytëzohen 
informacionet 
mbi aktivet?

Kapaciteti administrativ

Vendimet politike
(për politikat dhe/ose shkallën)

Vendimet administrative & zbatimi
Menaxhimi i aktiveve

Vendimmarrja



Si të krijohen dhe të mbahen regjistrat e aktiveve?

Regjistrat e aktiveve

Informacionet teknike

Informacionet ligjore

Informacionet për vlerën

Vendndodhja, funksioni, lloji, qëllimi, 
vjetërsia dhe gjendja, jeta e dobishme

Kostot e marrjes në pronësi 
ose kostot e zëvendësimit

Strukturat e pronësisë/kontrollit dhe 
masat bazë kontraktore, qëllimi i aktiveve

Faktor për kontabilitetin dhe raportimi financiar



Si të kapen informacionet financiare mbi aktivet dhe të 
përfshihen në raportet financiare?

 Njësitë ekonomike të sektorit publik zotërojnë disa zëra me vlerë të ulët që nuk kanë 
potencial shërbimi më shumë se njëvjeçar.

 Kapitalizimi i tyre nuk do të ishte efikas dhe as i duhur, nëse kemi parasysh punën e 
nevojshme

 Kuadri konceptual i SNKSP-ve (KK SNKSP) parashikon udhëzimet e përgjithshme për caktimin 
e pragjeve të kapitalizimit
• Paraqitja besnike (KK SNKSP 3.10-3.16)
• Krahasueshmëria (KK SNKSP 3.21-3.25)
• Materialiatieti (KK SNKSP 3.32-3.34)
• Kosto-përfitim (KK SNKSP 3.35-3.40)

Çfarë të dhënash duhet të kapen?



Si të kapen informacionet financiare mbi aktivet dhe të 
përfshihen në raportet financiare?

Vendi Qasja Pragjet e kapitalizimit

Australia Prag i unifikuar 
kapitalizimi për disa 
lloje të caktuara 
aktivesh dhe gjykim 
profesional për 
materialitetin

Shpenzimet e marrjes për 
ndërtesat, përmirësimet e 
aktiveve në prëdorim dhe 
softueri kompjuterik (nëse nuk 
janë pjesë e një grupi zërash të 
ngjashëm / grupi aktivesh që 
janë të rëndësishme të marra 
në total)

> 5.000 AUD 
(afro 3.460 USD)

Aktive të tjera Zbatimi i aspekteve të 
materialitetit

Zelanda e Re Diferencuar kryesisht 
sipas natyrës së 
aktiveve

Aktivet e trupëzuara (AAM): > 5.000 NZD 
(afro 3.250 USD)

Aktive afatgjata jo-materiale: > 50.000 NZD 
(afro 32.250 USD)

Zvicra (nivel 
federal)

Diferencim sipas 
klasave të aktiveve

Aktivet afatgjata jo-materiale > 100.000 CHF (≈USD)

Ndërtesat, aktivet 
infrastrukturore

> 1.000.000 CHF (≈USD)

Orenditë, instalimet, pajisjet e 
zyrës, automjetet motorike

> 5.000 CHF (≈USD)



Si të kapen informacionet financiare mbi aktivet dhe të 
përfshihen në raportet financiare?

Në përgjigje të kërkesave aktuale dhe të nevojës për kapacitet shërbimesh që 
t’i bëjë ballë të ardhmes, njësitë ekonomike duhet të kenë informacione të
besueshme dhe të sakta për gjendjen e aktiveve

 Fakti ekonomik se përdorimi i aktivit të qëndrueshëm çon në konsumim të tij 
me kalimin e kohës pasqyrohet në kontabilitetin me të drejta dhe detyrime të 
konstatuara me njohjen e shumave vjetore të amortizimit në suficit ose 
deficit.

Në përcaktimin e shumës së amortizimit, SNKSP kërkojnë përcaktimin e 
përfitimeve të ardhshme ekonomike të trupëzuara në aktiv dhe çmuarjen e 
jetës së dobishme.

Parimet orientuese në përcaktimin e jetës së dobishme, mes të tjerash, janë 
(SNKSP 17.72):
• Përdorimi i pritur i aktivit (p.sh., kapaciteti i pritur);
• Konsumimi i pritur fizik (p.sh., në varësi të faktorëve operativë dhe të mirëmbajtjes);
• Amortizimi teknik ose tregtar;
• Kufizimet ligjore dhe të ngjashme (p.sh., datat e skadimit).



Si të shfrytëzohen informacionet mbi aktivet?
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 Duhen pasuruar pasuruar instrumentet dhe sistemet ekzistuese të menaxhimit 
(p.sh., planet e mirëmbajtjes dhe/ose të investimeve, buxhetet me bazë
performancën) me treguesit përkatës kyç të performancës (p.sh., kostot për 
njësi shërbimi, kthimi mbi investimet).

 Duhen përshtatur modelet apo udhëzimet e brendshme të planifikimit në
mënyrë që informacionet aktuale të menaxhimit mbi aktivet të merren në
konsideratë vetvetiu.

 Duhen ndërthurur informacionet financiare dhe jofinanciare të aktiveve për të
kuptuar se si gjendja fizike e aktivit përkon me të ardhurat financiare apo me 
kostot e realizimit të shërbimeve

 Duhen komunikuar informacionet financiare në mënyrë adekuate, në përputhje 
me nivelet e ndryshme të politikave, nevojat për informim dhe nivelet e dijeve 
financiare

Duhen shfrytëzuar informacionet mbi aktivet për të fuqizuar bazën 
e vendimmarrjes në lidhje me ciklin e jetës së aktivit apo fazat e 
projektit
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Çfarë ka tjetër në dokument?

 Përmbledhje e parashikimeve kryesore 
të SNKSP-ve për njohjen, matjen dhe 
dhënien e informacioneve shpjeguese 
për aktivet e qëndrueshme

 Udhëzues praktikë për arritur në 
çmuarje të vlefshme kontabël

 Procese të përgjithshme për 
institucionalizimin e regjistrave të 
aktiveve dhe testimin për zhvlerësim

 Rrugë të mundshme për rritjen ose 
mbështetjen e aktualitetit të 
informacioneve për vendimmarrje



Faleminderit.

Programi i 
Kontabilitetit dhe 

Raportimit në 
Sektorin Publik

Public Sector Accounting and Reporting Program


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11

