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Cila është sfida?
Pandemia dhe sistemi i qeverisë

Çfarë objektivash të arrijmë?
Raportimi financiar si instrument kontrolli dhe vendimmarrjeje

Si t’i organizojmë procedurat?
Duke vendosur ekuilibrin midis nevojave dhe mundësive
gjatë hartimit të pasqyrave financiare

Cili është rezultati?
Kuadër i monitorimit të situatës në bazë të raportimit financiar



Cila është sfida?
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Pandemia dhe sistemi i qeverisë

Shpenzime buxhetore në rritje
(grante, subvencione, mbështetje sociale)

Të ardhura buxhetore në rënie
(më pak të ardhura fiskale, rënie e tregut të naftës etj.)

Realizim i risqeve financiare
(luhatje e tregjeve financiare dhe valutore)

Më pak mundësi menaxhimi
(punë në distancë ose marrje pushim)



Çfarë objektivash të arrijmë?
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Raportimi financiar si instrument kontrolli dhe vendimmarrjeje

Identifikimi i pozicionit financiar të tanishëm
(të ardhurat fiskale të konstatuara, detyrimet e marra përsipër dhe të 
pashlyera)

Informacione mbi pasojat financiare të politikave
(sasia e ndihmës financiare që u jepet sektorëve të ekonomisë dhe 
qytetarëve, vlerat e prokurimit publik etj.)

Vlerësimi i performancës së politikave
(performanca specifike dhe zhvillimi i saj në kohë)



Si t’i organizojmë procedurat?
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Duke vendosur ekuilibrin midis nevojave dhe mundësive

Procedura Në të shkuarën Tani
1 2 3

Shpeshtësia e raportimit 
financiar

Mujore Mujore, javore

Dhënia e informacioneve Llogaritë dhe kodet e klasifikimit 
buxhetor

Llogaritë dhe kodet e klasifikimit 
buxhetor, veprimet

Fokusi kryesor Inventarët, flukset, zbatimi i buxhetit Realizimi financiar dhe imediat i 
veprimeve

Subjektet raportuese Të gjithë përfituesit e burimeve 
buxhetore

Thesari (lidhur me treguesit 
financiar), ministritë e linjës (sa 

u takon treguesve imediatë)



Si t’i organizojmë procedurat?
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Shembull evidence prokurimi pajisjesh mjekësore

Treguesi Miratuar Ekzekutuar
1 2 3

Burime për prokurimin e 
pajisjeve mjekësore

1.000,0 650,0

Treguesi Miratuar Detyrimet e 
marra përsipër

Ekzekutuar Performanca e 
planifikuar

(copë)

Performanca
faktike (copë)

1 2 3 4 5 6

Burime për 
prokurimin e 
pajisjeve 
mjekësore

1.000,0 800,0 650,0 16 9

Në të shkuarën:

Tani:



Si t’i organizojmë procedurat?
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Sfidat, çështjet aktuale

Kontrolli rregullator
Procedurat standarde të miratimit të dokumenteve nuk funksionojnë

Mbështetja organizative
Operacionet në distancë dhe vonesat në qarkullimin e dokumenteve 
kërkojnë digjitalizim të plotë të proceseve të punës

Mbështetja teknologjike
Sistemet informatike jo gjithmonë mund të përshtaten me 
shpejtësinë e nevojshme dhe në drejtimin e nevojshëm



Cili është rezultati?
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Kuadër i monitorimit të situatës në bazë të raportimit financiar

Thesari Federal

Shërbimi Tatimor Federal

Ministria e Financave
e Federatës Ruse

Ministria e Financave
e Federatës Ruse

Kuadër unik monitorimi bazuar në raportimin financiar

Qeveria
e Federatës Ruse

Ministritë e linjës dhe agjencitë
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