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Indeksi ndërkombëtar i 
llogaridhënies financiare në sektorin 
publik: Raport mbi ecurinë 2021

• Indeksi është përpiluar nga CIPFA dhe 
IFAC

• Raporti i dytë mbi ecurinë (i pari në 2018)
• Indeksi i vitit 2020
• Parashikimet për 2025
• Parashikimet për 2030

• 165 juridiksione (në dallim nga 150 në 
2018)

• Baza e raportimit financiar (monetare, 
pjesërisht me të drejta dhe detyrime të 
konstatuara, me të drejta dhe detyrime 
të konstatuara)

• Kuadri i raportimit financiar (qasja për 
përdorimin e SNKSP-ve?)

• Rruga drejt kontabilitetit me të drejta dhe 
detyrime të konstatuara (përditësim i 
studimit 14) – pritet të dalë në vjeshtë 
2021



Indeksi 2020: Sfidat praktike

• Kontaktet në nivel juridiksioni:
– Mungesa e një baze qendrore të dhënash – rëndësia e organizatave partnere, 

si Banka Botërore
– Rregullorja e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave (GDPR) – mundësia për 

të përdorur kontaktet e vitit 2018?
– Ndryshimet në personel pas vitit 2018

• Përmirësime të pyetjeve të vitit 2018
• Rindërtimi i bazës së të dhënave
• Përkthimi
• Verifikimi i të dhënave
• Pandemia filloi sa do të fillonte indeksi
• Maratonë dhe jo sprint ...
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Politikat për cilësinë e të dhënave

• Kërkimi për dëshmi të vënies në zbatim të bazës me të drejta dhe 
detyrime të konstatuara

• Vendimet për përdorimin e bazës me të drejta dhe detyrime të 
konstatuara të ndryshme nga vënia në zbatim dhe të pamjaftueshme për 
shkak të mungesës së dëshmive mbi vënien në zbatim

• Më i vështiri për t’u dëshmuar, kategorizimi me të drejta dhe detyrime të 
konstatuara:
– Nevojiten llogari të publikuara të verifikueshme
– Pa këtë dëshmi, baza 2020 “zhvlerësohet” në pjesërisht me të drejta dhe detyrime 

të konstatuara
– Miratimi në akte ligjore ose nënligjore e dobishme, por jo vendimtare

• Parashikimi për 2025 dhe parashikimi për 2030
– Parashikimet për 2025: raporte ecurie dhe plane të shqyrtuara të gatshme – gjykim i 

ekipit
– Parashikimet për 2030: barrë më e vogël e dëshmive për shkak të periudhës në fjalë

• Përdorimi i kuadrit të SNKSP-ve në mënyrë të pashmangshme kërkon më 
shumë gjykim
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Indeksi i vitit 2020: 30% e juridiksioneve raportojnë me të 
drejta dhe detyrime të konstatuara
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Pjesërisht me 
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30% Me të drejta 
dhe detyrime 
të konstatuara

+6% me të drejta dhe 
detyrime të konstatuara prej 
vitit 2018



Indeksi i vitit 2020: Kuadri i Raportimit Financiar: 
57% e juridiksioneve me të drejta dhe detyrime të konstatuara përdorin SNKSP-të
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2020 – 49 juridiksione



Trendët globalë (1): Vijon kalimi nga baza monetare drejt asaj 
me të drejta dhe detyrime të konstatuara
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Rritet përdorimi dhe influenca e SNKSP-ve paralelisht



Trendët globalë (2): Rritet përdorimi dhe influenca e SNKSP-ve
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Indeksi i vitit 2020
49 juridiksione

Parashikimi për vitin 
2025

83 juridiksione

Parashikimi për vitin 
2030

120 juridiksione
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Indeksi i vitit 2020: Informacion i përgjithshëm për PULSAR –
13 juridiksione

9

37% Monetare

57%

Pjesërisht me 
të drejta dhe 
detyrime të 
konstatuara

6% Me të drejta 
dhe detyrime 
të konstatuara



Trendët në PULSAR (1): Vijon kalimi nga baza monetare 
drejt asaj me të drejta dhe detyrime të konstatuara
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Trendët në PULSAR (2): Rritet përdorimi dhe influenca e 
SNKSP-ve
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Indeksi i vitit 2020
2 juridiksione

Parashikimi për vitin 
2025

8 juridiksione

Parashikimi për vitin 
2030

10 juridiksione



Hapat në vijim…….

• Shtohen pasqyrat PDF në “Hartën e ndikimit global” të IFAC-ut
- https://www.ifac.org/what-we-do/global-impact-map/accountability

• Përditësimi i ardhshëm i indeksit në 2022 ose 2023
– Bashkërendimi me partnerët e të dhënave, si Banka Botërore/PULSAR, ADB, 

Eurostat
– Lidhjet me aktivitetet rajonale
– Zgjerimi i dëshmive të trendëve – mbështetja në 4 pikat aktuale të të dhënave
– Ndryshime minimale të pyetjeve

• Zgjerimi i mëtejshëm i mbulimit të juridiksioneve – Afrikë, Azi, Lindje 
e Mesme

• Mbahet pezull zgjerimi përtej qeverive federale / qendrore
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International Public Sector Accounting Standards Board
277 Wellington Street West
Toronto, ON M5V 3H2
Canada
T +1 647 826 3171
www.ipsasb.org

@International Public Sector
Accounting Standards Board (IPSASB)

@IPSASB_News @IPSASB

Kontakti:

Ian Carruthers, Kryetar i BSNKSP-së: IanCarruthers@ipsasb.org

Ross Smith, Drejtor programi dhe drejtor teknik, BSNKSP: 
RossSmith@ipsasb.org

http://www.ipsasb.org/
https://www.linkedin.com/company/ipsasb/
https://twitter.com/IPSASB_News
https://www.youtube.com/channel/UCyzWtchH1elvRWSxq8ZbVxA
mailto:IanCarruthers@ipsasb.org
mailto:RossSmith@ipsasb.org

	Slide Number 1
	Indeksi ndërkombëtar i llogaridhënies financiare në sektorin publik: Raport mbi ecurinë 2021
	Indeksi 2020: Sfidat praktike
	Politikat për cilësinë e të dhënave
	Indeksi i vitit 2020: 30% e juridiksioneve raportojnë me të drejta dhe detyrime të konstatuara
	Indeksi i vitit 2020: Kuadri i Raportimit Financiar: �57% e juridiksioneve me të drejta dhe detyrime të konstatuara përdorin SNKSP-të
	Trendët globalë (1): Vijon kalimi nga baza monetare drejt asaj me të drejta dhe detyrime të konstatuara
	Trendët globalë (2): Rritet përdorimi dhe influenca e SNKSP-ve
	Indeksi i vitit 2020: Informacion i përgjithshëm për PULSAR – 13 juridiksione
	Trendët në PULSAR (1): Vijon kalimi nga baza monetare drejt asaj me të drejta dhe detyrime të konstatuara
	Trendët në PULSAR (2): Rritet përdorimi dhe influenca e SNKSP-ve
	Hapat në vijim…….
	Slide Number 13

