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This event is co-funded by

Mosmarrje përgjegjësie

Ky kurs përmban materiale të Fondacionit SNRF® me të drejtë autori, lidhur me
të cilat të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Ato janë riprodhuar nga Darrel
Scott me lejen e Fondacionit IFRS, por palëve të treta nuk u jepet leje t’i
riprodhojnë apo shpërndajnë ato. Për të pasur qasje të plotë në Standardet SNFR
dhe punën e Fondacionit IFRS, vizitoni ju lutemi http://eIFRS.IFRS.org
Bordi Ndërkombëtar i Standardeve të Kontabilitetit® (BSNK/IFRS), Fondacioni
IFRS, autorët dhe botuesit nuk marrin asnjë përgjegjësi për ndonjë humbje të
shkaktuar nga veprimi apo moveprimi bazuar në materiale të këtij publikimi,
qoftë nëse një humbje e tillë është shkaktuar nga neglizhenca apo ndryshe.
Përveç se kur përcaktohet ndryshe, kërkesat e kontabilitetit, temë e këtij
prezantimi, janë Standardet e SNRF-së, sikundër janë nxjerrë nga BSNK-ja, të
zbatueshme më apo pas 1 janarit 2021
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Qëllimi i sesionit
Ky sesion ka qëllim të dyfishtë:
»Në kuadër të pandemisë së Covidit, t’u kthehet gjykimeve dhe
çmuarjeve në matjen dhe raportimin e humbjeve të pritshme të
kredive në përputhje me SNRF 9 dhe udhëzimit rregullator të lidhur
me të për rregullatorët prudencialë; dhe
»Të propozojë mbledhjen e pikpamjeve për shqyrtim nga BSNK-ja pas
zbatimit të instrumenteve financiare të SNRF 9.
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COVID 19

Hyrje
» Pandemia e Covid -19 përfaqëson një krizë globale të
paprecedentë, e cila ka prekur jo vetëm shëndetin dhe
mirëqenien e të gjithëve, por edhe ekonominë globale.
» Pasojat dhe ndikimi i saj në ekonomi dhe në njësitë
ekonomike vijojnë.
» Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit
(BSNK) dhe stafi i tij kanë konstatuar dhe bërë të njohura
shqetësime lidhur me ndikimin e Covid-19
» BSNK-ja ka monitoruar efektivisht çështjet e raportimit
financiar që rrjedhin nga Covid-19
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Mbështetja e BSNK-së
»BSNK-ja mori përsipër të reagonte ndaj çështjeve urgjente që u
krijuan nga Covid-19 përmes diskutimeve me palët e interesuara,
materialeve edukative dhe, sipas nevojës, ndryshimeve të
menjëhershme në Standardet SNRF.
»Bordi gjithashtu u angazhua që t’i përmbahej procesit të rregullt.
»SNRF 9 u pa nga Bordi si një fushë ku mund të ishte me dobi të
jepeshin udhëzime.
» Bordi konstatoi se çdo juridiksion përballej me sfida të ndryshme dhe
ndërhyrje të ndryshme.
» Rrjedhimisht, ajo nxori vetëm një njoftim udhëzues.

6

Mbështetja e BSNK-së

Materiale edukative për SNRF 9 dhe Covid-19
» BSNK-ja mori pyetje për humbjet e pritshme nga kreditë/HPK në kohë të
pasigurta.
» Materiali edukativ theksoi nevojën për:
» gjykime
» Marrjen parasysh të korrigjimeve të qasjeve ekzistuese; moszbatimin në
mënyrë mekanike të qasjeve ekzistuese.
» Çmuaje duke përdorur informacion të arsyeshëm dhe të mbështetshëm.
» Konfirmoi se SNRF 9 ofronte transparencë dhe informacione të rëndësishme për
ndryshimet në rrezikun e kredive si ndryshime në HPK/ECL.
» Ofroi disa shembuj për t’i kuptuar dhe zgjidhur këto çështje në këto kohë të
pasigurta.
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Stimuj për pjesëmarrje rregullatore

Udhëzime për kontabilitetin
»Trajtimi i riskut sistemik

» Kufizimi i të dhënave anormale që buronin nga ndryshimet në
interpretim apo të dhënat.
» Lehtësimi i transparencës dhe kredibilitetit të informacionit mbi tregun.
» Kufizimi i ndryshimeve midis informacionit kontabël dhe atij rregullator.

»Sigurimi i raportimeve të sakta dhe të kuptueshme mbi ndikimin e
virusit dhe të ndërhyrjeve.
»Ruajtja e besimit në procesin prudencial.
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Afati i zakonshëm
Herët
Ndërhyrje
ekonomike
Ndërhyrje
rregullatore
Udhëzime
kontabël
• Kontabilizimi i efektit të ndërhyrjeve
• Kontabilizimi i pasigurisë së përgjithshme
• Kontabilizimi me mungesë të dhënash (pjesërisht,
historike).
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Ndërhyrjet e hershme

Zbatimi i SNRF 9

» Pas ndërhyrjes ekonomike (pezullimi i borxhit, normat e interesit, etj) dhe
ndërhyrjeve rregullatore (ndihmë me injektim kapitali dhe likuiditeti, etj.)
» Rregullatorët (zakonisht bashkë me vendosësit e standardeve) i angazhuan
përgatitësit për të:
»
»
»
»
»
»

Siguruar që auditorët dhe përgatitësit të komunikonim me njëri tjetrin
Nxitur (dhe bërë të zbatueshme) respektimin e vazhdueshëm të SNRF-ve
Dhënë mendime për disponueshmërinë e të dhënave dhe çmuarjet më të mira
Inkurajuar rishqyrtimin e modeleve në bazë të informacionit të ri
Inkurajuar përgatitjen e vlerësimeve për menaxhimin e harmonizuar të llogarive (‘overlays’)
Publikuar materialin mbështetës.
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Ndërhyrje të hershme

Zbatimi i SNRF-ve të tjera
»Pasiguritë e njohura të mjedisit financiar e bëjnë më të
domosdoshëm zbatimin e gjykimeve të kontabilistëve.
»Kjo ndodh veçanërisht në rastin e masave prospektive (p.sh., vlera e
drejtë, humbjet e pritshme të kredive).
»Zbatimi i SNRF 7, së bashku me SNK 1 dhe SNK, 8 kërkon:
» Dhënien e informacioneve shpjeguese për gjykimet e rëndësishme; dhe
» Dhënien e informacioneve shpjeguese për efektet materiale (duke
përfshirë kur pritet që efektet mund të sjellin ndryshime, por që nuk e
sjellin).

»Rregullatorët e angazhuar me sektorin të lehtësojnë apo sigurojnë
transparencën.
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Koha e zakonshme
Herët

Në mes të periudhës

Ndërhyrje
ekonomike

Ndërhyrje
ekonomike

Ndërhyrje
rregullatore

Ndërhyrje
rregullatore

Udhëzime
kontabël

Udhëzime
kontabël

• Kontabilizimi i efektit të ndërhyrjeve
• Kontabilizimi i pasigurisë së përgjithshme
• Kontabilizimi me mungessë të dhënash
(pjesërisht, historike)
12

Ndërhyrje në mes të ciklit
»Rregullatorët (zakonisht bashkë me organet që vendosin standardet)
angazhuan përgatitësit për të:
» Siguruar vazhdimin e dialogut.
» Dhënë mendime ekonomike lidhur me mirëqënien e konsumatorëve dhe
bizneseve.
» Nxitur një qasje të njëjtë ndaj çështjeve të njëjta lidhur me të dhënat.
» Inkurajuar (dhe bërë të zbatueshme) respektimin e vazhdueshëm të SNRF-ve
» Vazhduar të inkurajojnë apo zbatojnë informacionet e duhura shpjeguese,
sidomos lidhur me gjykimet e rëndësishme.
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Afati i zakonshëm
Herët

Në mes të periudhës

Vonë

Ndërhyrje
ekonomike

Ndërhyrje
ekonomike

Fundi i
ndërhyrjeve

Ndërhyrje
rregullatore

Ndërhyrje
rregullatore

Fundi i
ndërhyrjeve

Udhëzime
kontabël

Udhëzime
kontabël

Udhëzime
kontabël

• Kontabilizimi i efektit të ndërhyrjeve
• Kontabilizimi i pasigurisë së përgjithshme
• Kontabilizimi me mungessë të dhënash
(pjesërisht, historike).

• Kontabilizimi për përdundimin e
ndihmave
• Të dhëna të kufizuara për
rekuperimin
• Kontabilizimi për hyrjen e të
dhënave
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Ndërhyrje të vona
»Rregullatorët (zakonisht bashkë me organet që vendosin standardet)
angazhojnë përgatitësit për të:
» Marrë parasysh pasojat e përfundimit të ndërhyrjeve ekonomike.
» Inkurajuar diskutimin e të dhënave që dalin, sidomos kur përfundojnë
periudhat e mospagimit të interesit/pagesave dhe për të
» Vijuar të inkurajojnë apo zbatojë informacionet e duhura shpjeguese, sidomos
në lidhje me gjykime të rëndësishme.
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Ndërhyrjet e vonuara
»Rregullatorët (Zakonisht bashkë me vendosësit e standardeve) i
përfshijnë përgatitësit për të:
» Marrë parasysh pasojat e përfundimit të ndërhyrjeve ekonomike.
» Inkurajuar diskutimin e të dhënave që dalin, sidomos kur përfundojnë
pushimet në pagimin e interesave dhe për të
» Vijuar inkurajimin apo zbatimin e shënimeve shpjeguese të duhura,
veçanërisht në lildhje me gjykime të rëndësishme.

16

SNRF –ja për standardin e NVM-ve
» BSNK-ja nuk ka nxjerrë ndonjë udhëzim të posaçëm lidhur me SNRF-në për
standardin e NVM-ve.
» BSNK-ja e mori atë në shqyrtim, por vërejti se:
» SNRF-ja për NVM-të aktualisht zbaton ekuivalentin e SNK 39 në instrumentet
financiare.
» Ai standard bazohet në modelin e krijuar të humbjeve, i cili e pakëson nevojën për
informacion prospektiv.
» SNRF-ja për standardin e NVM-ve parashikon gjithashtu përjashtimin e kostove apo
përpjekjeve të panevojshme për njësitë ekonomike që zbatojnë vlerën e drejtë.
» Kërkesat pë informacione shpjeguese në rastin e gjykimeve të rëndësishme dhe për
kosto apo përpjekje të panevojshme vazhdojnë të jenë në fuqi.
17

SNRF 9

Shqyrtimi pas zbatimit

Raporti Financim/Fitim (RFI)/PIR
Faza 1
Çështje identiteti që
duhen marrë
parasysh

Faza 2
Merrni parasysh
komentet

Kërkoni informacion përmes
konsultimeve publike

Gjetjet e raportit
dhe hapat e tjerë

Hapa të tjera të mundshmee
Mos ndërmerrni asnjë veprim
Ofroni edukim
Shihni mundësinë e vendosjes
së standardeve
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SNRF 9 Instrumentet financiare
»SNRF 9 zëvendësoi SNK 39
»SNRF 9 ka tre module bazë
Klasifikimi dhe
matja
measurement
Pasqyron modelin e
njësive ekonomike
dhe karakeristikat e
fluksit monetar

Modeli i humbjes
së pritshme të
kredisë

Modeli i
kontabilitetit të
mbrojtur

Qasja prospektive
për njohjen më në
kohë të humbjeve

Lidhje më e mirë
midis ekonomisë së
menaxhimit të
rrezikut dhe
kontabilizimit
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SNRF 9 RFI
Klasifikimi dhe matja
»Kjo RFI do të përqendrohet në kërkesat e klasifikimit dhe matjes të
SNRF 9.
»BSNK-ja përfundoi fazën e parë të RFI-së dhe publikoi një kërkesë për
informacion.
»Kërkesa për informacion u publikua në shtator 2021 dhe është e
hapur deri në 28 janar 2022.
»Në fazën e dytë, BSNK-ja do të shqyrtojë përgjigjet ndaj kërkesës për
informacion dhe do të paraqesë gjetjet e veta.
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SNRF 9 RFI

Klasifikimi dhe matja
Informacioni i kërkuar në kërkesën për informacion:

»Seksioni 1: kërkon informacion të përgjithshëm mbi efektin e zbatimit
të kërkesës së SNRF 9 për klasifikim dhe matje;
»Seksionet 2–8 kërkojnë informacion për fushat specifike të kërkesave
për klasifikim dhe matje; dhe
»Seksioni 9 kërkon informacione të tjera lidhur me shqyrtimin pas
zbatimit të kërkesave për klasifikim dhe matje.
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SNRF 9 RFI/PIR

Klasifikimi dhe matja
Seksionet 2-8

»Seksioni 2:Testi i modelit të biznesit
»Seksioni 3: Karakteristikat kontraktuale të fluksit monetar
»Seksioni 4: Instrumentet e kapitalit dhe të ardhura të tjera
gjithpërfshirëse (OCI).
»Seksioni 5: Detyrimet financiare dhe kreditë e veta.
»Seksioni 6: Modifikime në flukset monetare kontraktuale.
» Seksioni 7: Metoda e kostos së amortizuar dhe e normës së interesit
efektiv.

»Seksioni 8: Tranzicioni
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SNRF për standardin e NVM-ve
»SNRF-ja për standardin e NVM-ve nuk përfshihet në procesin e RFI/
PIR.
»Megjithatë, standardi aktualisht është në fazën e shqyrtimit (hapi
tjetër në projektin e paraqitjes).
» Një nga konsideratat ëshët të ruhet ‘rezerva’ (fall back) në SNRF e plotë për
instrumentet financiare, apo
» të përfshijë elementet kyç, të thjeshtuara të SNRF 9 në SNRF-në për NVM-të
me një rezervë (fall back).

»BSNK-ja do të kërkojë komentet tuaja nga fundi i vitit tjetër.
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Faleminderit

Pyetje dhe diskutime

