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Vështrim i përgjithshëm
Përditësim i planit aktual të punës
Konsultime të hapura dhe konsultime të mbyllura së fundmi
Projekte të tjera
Mbështetja e zbatimit të njëjtë të standardeve të SNRF-ve
Kërkesa të reja
Strategjia dhe projekte të drejtimit të shoqërive – Konsultimi i tretë për vendimet e
mosndryshimit të standardeve
Klasifikimi i SNRF-ve, materiale të dobishme
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Përditësim i planit aktual të
punës

Vështrim i përgjithshëm i konsultimeve
kryesore
Tremujori 1
2021

Tremujori 2
2021

Tremujori 3
2021

Tremujori 4
2021

Tremujori 1
2022

Shyrtimi i synuar i informacioneve shpjeguese në nivel standardi
Filiale pa llogaridhënie publike: Informacione
shpjeguese
Shqyrtimi pas zbatimit të SNRF
9
Detyrimi afatgjata me
marrëveshje
Rregullimet financiare të
furnitorit

Research projects

Standard-setting projects

Maintenance projects
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Konsultime në pritje të
komenteve

Iniciativa e informacionit shpjegues Shqyrtimi i
synuar i informacionit shpjeguese në nivel
standardi
Mars 2017
Kumtesa për diskutim Iniciativa e
informaiconit shpjegues—
Pariimet e informacionit
shpjegues

Objektivi

Mars 2021
Projekt
paraqitja

• Përmirësimi i qasjes së
Bordit ndaj përgatitjes së
kërkesave për informacione
shpjeguese në atë mënyrë
që u mundëson shoqërive
tregtare të forcojnë gjykimet
e tyre dhe të ofrojnë
informacion më të
dobishëm për vendimmarrje
të investitorëve

Mars 2021–
Janar 2022

Tremujori 2
2022

2022

Periudha e
konsultimeve

Diskutimi i
komenteve

Ridiskutimi në
BSNK

Qasjet kryesore





Qasja e re për t’u përdorur nga Bordi në përgatitjen dhe hartimin e
kërkesave për informacione shpjeguese në standardet SNRF (udhëzimi
i propozuar)
Zëvendësimi i kërkesave për informacione shpjeguese tek SNRF 13 Matja
e Vlerës së Drejtë dhe SNK 19, Përfitimet e Punëmarrësve me një grup të
ri kërkesash për informacione shpjeguese përgatitur duke zbatuar
Udhëzuesin e propozuar
Përqendrimi i pajtueshmërisë në objektiva të hollësishme të
informacioneve shpjeguese dhe jo në kërkesa përshkruese, duke
kërkuar kështu nga shoqëritë të përdorin gjykimin e tyre.
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Iniciativa për informacione shpjeguese—Filialet pa
llogaridhënie publike: Informacionet shpjeguese
Korrik 2021

Janar 2022

Botohet projekt
paraqitja

Përfundon
periudha e
konsultimit

Objektivi
Të lejojë filialet që
kualifikohen të zbatojnë
kërkesat për informacion
shpjegues në draft standardin
dhe njohjen, matjen dhe
paraqitjen e kërkesave në
standardet SNRF.

Tremujori 2
2022

Për t’u
vendosur

Diskutimi i
komenteve

Vendoset drejtimi i
projektit

Tiparet e propozimeve



Parashikon kërkesa të reduktuara për informacion shpjegues
për filialet e kualifikuara



Një standard vullnetar që bën pjesë në standardet SNRF

Do të ulte kostot për përgatitësit dhe ruante dobinë e pasqyrave
 financiare.
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Shqyrtimi pas zbatimit i SNRF 9—Klasifikimi dhe
matja
Tremujori
2–tremujori
3 220

Shtator
2021

Shtator202
1–
Janar 2022

Gjashtëmuj
ori 1 2022

Përgatitja e kërkesës
për informacion

Kërkesë për
informacion

Periudha e
konsultimeve

Diskutimi i
komenteve

Objektivi
• Të vlerësojë nëse kërkesat
për klasifikim dhe matje në
SNRF 9 funksionojnë sipas
synimit.

Tema në kërkesën për informaicon



Modeli i biznesit, SPPI, ndryshime të vlerës së drejtë në instrumentet
aktivet financiare
e kapitalit neto
instruments
detyrimet
Paraqitja e fitimeve dhe humbjeve të veta nga kredia
financiare



Modifikime në flukset kontraktuale monetare,
Metoda e interesit efektiv, Kalimi në SNRF 9



Tema të tjera
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Detyrime afatgjata me kushte
Nëntor
2021

Tremujori 1
2022

Tremujori 2
2022

Tremujori 3
2022

Publilkohet
projekt
paraqitja

Përfundimi i
periudhës së
konsultimit

Diskutimi i
komenteve

Vendosja e drejtimit
të projektit

Objektivi
Përmirësimi i informacionit
për detyrimet me kushte të
parashikuara përmes
klasifikimit (si afatshkurtra
apo afatgjata), paraqitja dhe
informacioni shpjegues në
pasqyrat financiare

Ndryshimi i propozuar në SNK
1






Specifikimi që kushet të cilat një subjekt ekonomik duhet të
përmushtë pas periudhës së raportimit të mos prekin
klasifikimin e një detyrimi si afatshkurtër apo afatgjatë në fund të
periudhës së raportimit.
Shtimi I kërkesave për paraqitje dhe infomracion shpjegues
për detyrimet afatgjata sipas kushteve.
Sqarimi i situatave në të cilat një njësi ekonomike nuk ka të
drejtë ta shtyjë shlyerjen.
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Marrëveshje financiare me furnitorin
Nëntor
2021

Tremujori 1
2022

Tremujori 2
2022

Për t’u
vendosur

Publikimi i
projekt
paraqitjes

Përfundimi i
periudhës së
konsultimit

Diskutimi i
komenteve

Vendosja e drejtimit
të projektit

Objektivi
Të japë informacion që u
mundëson investitorëve të
vlerësojnë pasojat e
marrëveshjeve për
financimin e furnitorëve në
detyrimet dhe flukset
monetare të shoqërisë.

Ndryshime të propozuaa në SNK7dhe SNRF
7






Përshkruajnë tiparet e një marrëveshjeje për të cilën njësia
ekonomike kërkohet të japë informacionet e propozuara
shpjeguese.
Shtojnë kërkesat për informacione shpjeguese cilësore dhe
sasiore për përmbushjen e detyrimeve për informacion
shpjegues.
Theksojnë publikimin e informacionit shpjegues të kërkuar të
riskut të likuiditetit dhe menaxhimit të riskut dhe ndryshimeve jo
monetare në financimin e detyrimeve që rrjedhin nga
marrëveshjet financiare me furnitorin.
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Projekte me konsultime të
mbyllura së fundmi

BSNK që diskuton …
Hapat e tjerë
Pasqyrat financiare kryesore

standardi SNRF

Shqyrtimi i dytë i SNRF-së për standardin e NMV-ve

projekt paraqitja

Emri i mirë dhe zhvlerësimi
Detyrimi i qirasë në një shitje dhe shitje dhe marrje me qira

vendosja e drejtimit të
projektit
vendosja e drejtimit të
projektit

Shqyrtimi pas zbatimit i SNRF 10, SNRF 11 dhe SNRF 12

deklarimi i komenteve

Aktivitetet me tarifë të rregulluar

diskutimi i komenteve

Kombinime biznesi sipas kontrollit të përbashkët

diskutimi i komenteve

Mungesë këmbyeshmërie

diskutimi i komenteve

Komentari i drejtuesve

diskutimi i komenteve
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Pasqyrat financiare kryesore
Tremujori 4
2019
Publikimi i
projekt
paraqitjes

Tremujori
1–Tremujori
3 2020
Periudha e
konsultimit

Propozimet
kryesore

Tremujori 4
2020
Diskutimi i
përmbledhjes së
komenteve

2021–...
Ridiskutimet e
BSNK-së

• Përmirësimi
i komunikimit
Objektivi
Kërkoni
 nënshumat shtesë të përcaktuara në pasqyrat e të
në pasqyrat financiare.
ardhurave dhe shpenzimeve.
• Përqendrimi tek
informacionet e përfshira  Forconi kërkesat për informacione të zbërthyera.
në pasqyrën e të
ardhurave dhe
 Kërkoni informacion shpjegues për masat e menaxhimit të
shpenzimeve.
performancës .
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Shqyrtimi i dytë i SNRF-së për standardin e NMV-ve
Tremujori 1–
Tremujori 4
2020

Mars 2021

Maj 2021

Për t’u
vendosur

Periudha e
konsultimit për
kërkesën për
informacion

BSNK-ja
vendos
drejtimin e
projektit

BSNK nis
diskutimet

Projekt
paraqitja

Objektivi
• Përditësimi i SNRF-së
për NMV-të për kërkesat
er reja në standardet e
SNRF-ve që janë brenda
objektivit të shqyrtimit

Qasja
• Ndiqet qasja e harmonizimit për të vendosur se si të përditësohet
SNRF-ja për standardin e NMV-ve.
• Qasja e harmonizimit përdor parimet e rëndësisë për NMV-të,
thjeshtësinë dhe përfaqësimin besnik, duke përfshirë vlerësimin e
kostove dhe përfitimeve, për të identifikuar ndryshime të tjera të
mundshme.
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Emri i mirë dhe zhvlerësimi
2013–2015

2015–2019

Tremujori 1
2020

Tremujori
2–Q4 2020

2021–
Tremujori1
2022

SNRF 3
Shqyrtimi pas
zbatimit

Përgatitja e
dokumentit për
diskutim

Publikimi i
dokumentit për
diskutim

Periudha e
konsultimit

Diskutimi i
komenteve

Pikëpamje
paraprake
Objektivi
• Përmirësimi i
informacionit
shoqëritë japin rreth
blerjeve të tyre



• Informacion për objektivat e blerjeve dhe më pas informimi rreth
performancës përkundrejt këtyre objektivave
• Disa përmirësime të synuara në standardet ekzistuese



• Ruajtja vetëm e modelit të zhvlerësimit për emrin e mirë
• Thjeshtimi i testit të zhvlerësimit



• Paraqitja e shumës së kapitalit neto gjithsej, duke përjashtuar emrin e
mirë
• Mos e ndryshoni njohjen e aktiveve jo materiale veçan nga emri i mirë
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Detyrimi i qirasë në një shitje dhe rimarrje me qira
Tremujori 4
2020

Tremujori 1
2021

Tremujori 2
2021

Tremujori 4
2021

Publikimi i
projekt
paraqitjes

Përfundon
periudha e
konsultimit

Diskutimi i
komenteve

Vendosja e drejtimit
të projektit

objektivi
• Përmirësimi i kërkesave
për transaksione shitjeje
dhe rimarrja me qira —
sidomos ato me pagesa të
ndryshueshme.

Ndryshimi i propozuar në qiratë sipas
SNRF 16 Qiratë



Specifikoni metodën e përdorur në matjen fillimisht të aktivit me
të drejtë përdorimi dhe detyrimit që rrjedh në një transaksion
shitjeje dhe rimarrje me qira

kërkesat për matje të mëvonshme për detyrimin
 eSpecifikoni
qirasë në një transaksion shitjeje dhe rimarrje me qira
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Shqyrtimi pas zbatimit të SNRF 10, SNRF 11 dhe
SNRF 12
Tremujori
2 2019–
Tremujori
2 2020

Tremujori
2–
Tremujori
3 2020

Tremujori
4 2020–
Tremujori
2 2021

Gjashtëm
ujoriGja2
2021

Gjashtëm
ujori 1
2022

Studimi i
shqyrtimit

Përgatitja e
kërkesës për
informacion

Kërkesa për
informacion

Diskutimi i
komenteve

Publikimi i
deklaratës së
i komenteve

Temat në Kërkesën për informacion
Objektivi
• Vlerësimi nëse
SNRF 10, SNRF 11
dhe SNRF 12
funksionojnë siç
ishte synuar.



Kontrolli i vlerësimit, njësive investuese,
kërkesave specifike kontabël.

Raporte të
konsoliduara



Marrëveshje bashkëpunuese, klasifikimi i
marrëveshjeve të përbashkëta, kërkesave për
operacione të përbashkëta.
Nëse informacionet shpjeguese sipas SNRF 12 e
plotësojnë objektivin e Standardit.

Marrëveshje të
përbashkëta



Informacione
shpjeguese
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Aktivitete me tarifa të rregulluara

•

2014

2015–2020

Jan 2021

Korrik 2021

Dokumenti për
diskutim

Përgatitja e draftti
të ekspozimit

publikimi i
projekt
paraqitjes

Përfundimi i
periudhës së
konsultimit

Objektivi

Të japë informacion për
efektet e të ardhurave
rregullatore,
shpenzzimeve rregullatore
dhe detyrimeve
rregullatore në
performancën financiare
të shoqërive dhe pozitën e
tyre financiare.

Propozimet
kryesore

Tremujori 4
2021
Diskutimi i
komenteve



Kërkon njohjen e aktiveve rregullatore, detyrimeve rregullatore,
dhe shpenzimeve rregullatore.



Pasqyron kompensimin për mallra apo shërbime të ofruara si
pjesë e performancës financiare të raportuar të shoqërisë për
periudhën në të cilën ajo ka ofruar ato mallra apo shërbime.



Matjen e aktiveve rregullatore dhe detyrimeve rregullatore duke
përdorur teknikën e matjes së fluksit monetar.
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Kombinime biznesi me kontroll të përbashkët
Nëntor
2020
Publikimi i
dokumentit për
diskutim
• Mbushja
e një
Objektivi
‘hendeku’ në
standardet SNRF.
• Dhënia e informacionit
që u nevojitet
investitorëve pa u
imponuar kosto të
panevojshme
shoqërive

Tremujori 4
2020−
Tremujori 3
2021

Tremujori 4
2021

Periudha e
konsultimit

Diskutimi i
komenteve

Pikpamje
paraprpake





Specifikoni se cila metodë duhet zbatuar për të reduktuar diversitetin në
praktikë dhe përmirësuar transparencën në raportim.

Përdorni metodën e blerjes parashikuar në SNRF 3, Kombinimet e
biznesit për kombinime që prekin investitorët jashtë grupit, duke përfshirë
të gjitha kombinimet aksionet e të cilave tregtohen publikisht.
Përdorni metodën e vlerës kontabël që duhet specifikuar në standardet
SNRF në të gjitha rastet e tjera – si ristrukturimet në grup që përfshijnë
filiale të zotëruara plotësisht.
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•

Mungesa e shkëmbyeshmërisë
Tremujori 2
2021

Tremujori 3
2021

Tremujori 1
2022

Për t’u
vendosur

Publikimi i projekt
paraqitjes

Përfundimi i
periudhës së
konsultimit

Diskutimi i
komenteve

Vendosja e drejtimit
të projektit

Objektivi

Ndryshimet e propozuara në SNK
21

se kur mungon këmbyeshmëria midis dy monedhave dhe si
 Përcaktojnë
të bëhet ai vlerësim.

Përmirësimi i dobisë së informacionit të
dhënë duke kërkuar një qasje të njëjtë për
përmirësimin e dobinë e informacionit të
dhënë duke kërkuar një qasje të njëjtë për
të përcaktuar nëse një monedhë është e
këmbyeshme me një monedhë tjetër dhe
kursin e këmbimit që duhet përdorur kur
nuk është e këmbyeshme.

 Vlerësojnë kursin e këmbimit të çastit kur mungon këmbyeshmëria.
sesi mungesa e këmbyeshmërisë ndikon, ose pritet të
 Informojnë
ndikojë, në performacën financiare, pozitën financiare dhe fluksin
monetar të njësisë ekonomike.
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Komente të drejtuesve
Maj 2021

Tremujori 4
2021

Gjysma 1
2022

PËR T’U
VENDOSU
R

publikimi i
projekt
paraqitjes

Përfundimi i
periudhës së
konsultimit

Diskutimi i
komenteve

Vendosja e drejtimit
të projektit

Objektivi
Deklarata e përgjithshme 1
për praktikën SNRF-ve për
të dhënë një kuadër
gjithëpërfshirës për
përgatitjen e komenteve të
drejtuesve – që mbështeten
në zhvillimet e fundit në
raportimin përshkrues.

Tiparet e propozimeve



Fokusohen në nevojat për informacion të investitorëve dhe
kreditorëve

 Japin informacione për objektivat + udhëzimet mbështetëse


Bashkojnë në një raport informacione financiare, për
qëndrueshmërinë dhe të tjera lidhur me çështje që janë
themelore për perspektivën afatgjatë të njësisë ekonomike.
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Projekte të tjera

Instrumentet financiare me tiparet e kapitalit neto
Qëllimi
•

Përmirësimi i informacionit që shoqëritë japin në pasqyrat e tyre financiare për instrumentet financiare
që kanë emetuar.

•

Trajton problemet në zbatimin e SNK 32 instrumentet financiare: Paraqitja

Qasja
•

Sheh mundësinë e përdorimit të parimeve klasifikuese të SNK 32 (në vend që të rishkruajë SNK 32)për
të trajtuar çështje të praktikës (p.sh., klasifikimi i instrumenteve financiare në instrumentet e kapitalit
neto të vetë emetuesit).

•

Jep udhëzime për klasifikimin dhe shembuj ilust.rues

•

Përmirëson paraqitjen dhe informacionet shpjeguese.

Momenti tjetër i rëndësishëm
Projekt paraqitja
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Menaxhimi dinamik i riskut
Objektivi
Përgatitja e një modeli kontabël që do të pasqyrojë më mirë procesin e menaxhimit dinamik të riskut të
një shoqërie në pasqyrat financiare. Procesi përfshin të kuptuarit dhe menaxhimin e shumës, kohës, dhe
sëmenaxhojnë
shkaktuar nga
e normës
interesit.
• pasigurisë
Shoqëritë
në risqet
mënyrë
dinamikesëpozitën
aktuale të hapur neto të riskut current net
open risk position—pra, neton e aktiveve dhe detyrimeve të klasifikueshme, përfshirë detyrimet
financiare me normë fikse (core demand deposits).

Vështrim
i përgjithshëm i modelit të
Synimi i zbutjes së riskut është shkalla e pozitës së hapur neto aktuale që shoqëria menaxhon në
menaxhimit
dinamik
tëpërdorur
riskut (DRM)
mënyrë dinamike
duke
derivativat The risk mitigation intention is the extent of current net

•

open position that the company dynamically manages using derivatives

•

Kur derivativat e caktuar janë të suksesshëm në zbutjen e riskut të ricaktimit të çmimit për shkak të
ndryshimeve në normat e interesit dhe arritjen e profilit të synuar, ndryshimet në vlerën e drejtë të
këtyre derivativave njihen në të ardhurat e tjera gjithëpërfshirëse (OCI) dhe riklasifikohen me kohë në
pasqyrën e fitimit dhe humbjes.

Next steps
Continue the redeliberation of key issues identified in the meetings with preparers
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Provizionet—Përmirësime të synuara në SNK 37
Objektivi
• Përgatitja e propozimeve për tre ndryshime të synuara në SNK 37, Provizionet, Pasivet dhe
Aktivet e Kushtëzuara
Ndryshimet e synuara
• Harmonizimi i kërkesave për identifikimin e pasiveve me kuadër konceptual
• Sqarimi i kostove që duhen përfshirë në matjen e një provizioni
• Specifikoni nëse normat e skontimit të përdorura duhet të pasqyrojë riskun e kredisë së
vetë njësisë ekonomike.
Hapat e tjera
Stafi do të përgatitë një projekt plan për shqyrtim nga BSNK-ja

25

Metoda e kapitalit neto
Objektivi

• Vlerësimi për të parë nëse çështjet e zbatimit me metodën e kapitalit neto, sikundër
parashikohet në SNK 28, Investimet në pjesëmarrje dhe sipërmarrjet e përbashkëta, mund të
trajtohen në pasqyra financiare të konsoliduara dhe individuale përmes identifikimit dhe
shpjegimit të parimeve të SNK 28.
Projekt plani
• Të identifikojë problemet e zbatimit në metodën e kapitalit neto dhe të vendosë se cilin prej
këtyre problemeve të trajtojë.
• Të trajtojë probleme të zbatimit duke identifikuar dhe shpjeguar parimet mbi të cilat
mbështetet SNK 28.
Hapat e tjera
vendosja e drejtimit të projektit
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Aktivitete nxjerrëse
Objektivi
• Të japë informacion më të dobishëm për shpenzimet e eksplorimit dhe vlerësimit dhe
aktiviteteve të kontabilizuara sipas SNRF 6 Shpenzime të eksplorimit dhe vlerësimit duke
përmirësuar transparencën dhe krahasueshmërinë e këtij informacioni.
Objekti i projektit
• Të eksplorojë përgatitjen e kërkesave apo udhëzimeve për të përmirësuar objektivat e
informacioneve shpjeguese dhe kërkesave lidhur me shpenzimet e eksplorimit dhe vlerësimit
dhe aktivitetet.
• Të eksplorojë heqjen e statusit të përkohshëm të SNRF 6.
Hapat e tjera
Merrni parasysh kërkimet që duhen kryer
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Mbështetja e zbatimit të
njëjtë të standardeve SNRF
Çfarë kemi bërë për të mbështetur standardet në fuqi

Përse mbështetim zbatimin e njëjtë
Ne…
Ndihmojmë palët e
interesuara t’i kuptojnë
kërkesat njëlloj—pra, atë
që synojnë të arrijnë

Me qëllim që…

Sepse ai…

Të mbështetim zbatimin e
njëjtë të standardve të
SNRF-ve

mbron standardet e SNRFve si një bashkësi e vetme
Standardesh globale për
të mirën e përdoruesve të
pasqyrave financiare

Cila është sfida?
E dobishme

Të mos minojë natyrën e bazuar në
parime

Reaguese

Të mos ndërpresë praktikën

29

1
Komiteti i
Interpretimit

Vendime për
mosndryshime
standardesh

BSNK

Ndryshime me objekt të
ngushtë në standardet e
SNRF-ve

2

Kostot e
marrëveshjeve të
veprimeve
kompjuterike in a cloud
computing
arrangement

Kostot e nevojshme për
shitjen e inventarëve

Detyrime afatgjata me
kushte

Marrëveshje financiare
për furnitorët

3
Stafi dhe
anëtarë të
veçantë të
BSNK-së

Materiale edukative
Punë me organizata të
tjera
(p.sh., rregullatorë dhe
NSS)

Ndikimi i covid19

Çështje të
lidhura me
klimën

Vijimësia e
biznesit
fokusi tek
informacioni
shpjegues

30

Roli ynë përkundrejt rolit të të tjerëve
Të përgatitim
pasqyra financiare
duke zbatuar
standardet e
SNRF-ve

Pajtueshmëria e
auditit me
standardet e
SNRF-ve

Përgtitësit

Auditorët

31

Të bëjmë të
zbatueshme
zbatimin e
standardeve të
SNRF-ve

Të krijojmë
disiplinë më të mirë
të tregut

Rregullator
ët

Përdorues
it

Konsultime dhe angazhim gjatë gjithë procesit të raportimit financiar

Aktivitete
t e BSNKsë

Standarde
me cilësi të
lartë

Materiale
edukative

komiteti i
interpretimit

Grupi i
burimeve të
tranziciomit

31

Puna e Komitetit të
Interpretimit të SNRF-ve

Procesi i punës së Komitetit të Interpretimeve

33

33

Komiteti merr një pyetje
A është kjo një çështje e përhapur/që pritet të ketë një
efekt material?
Yes

A është e nevojshme të ndryshohen standardet e SNRFve?
Yes

A mund të zgjidhet çështja në mënyrë efikase dhe a ka një
objekt mjaft të ngushtë?
Yes

Vendosje standardi me gamë të ngushtë

(pra, ndryshim apo interpretim me objekt të ngushtë)

Diskutohet dhe miratohet nga BSNK-ja

No

Vendim për
mosndryshime
standardesh
Raporton vendimin dhe
shpesh përfshin materiale
shpjeguese*
* Publikimi i vendimit për mos
ndryshimin e një standardi varet
nga moskundërshtimi i publikimit të
tij nga BSNK-ja

33

Puna e Komitetit: Përmbledhje e aktiviteteve të
2021

14

Temat e
diskutuara

11

34

Trajtuar nga Komiteti përmes vendimeve për
mosndryshime (shumica duke përfshirë
material shpjegues)

1

Punë në vazhdim e sipër

2

Trajtuar me anë të një ndryshimi me
objekt të ngushtë

Pesë mbledhje të Komitetit janë mbajtur gjatë 2021 deri tani

34

Kampion i vendimeve më të fundit rreth agjendës

35

Kontabilizimi igarancive që janë
klasifikuar si detyrime financiare
në njohjen e parë
(SNK 32, Paraqitja e
Instrumenteve financiare)

Tatimi i pakthyeshëm mbi
vlerën e shtuar për pagesat e
qirasë (SNRF 16 Qiratë)

Ndryshimet në mbrojtjet në
flukset monetare për shkak të
normave reale të interesit
(SNRF 9 instrumentet
financiare)

Masat financuese të zinxhirit
të furnizimit—Faktorizim me
vetë faturim Reverse
Factoring

Pagesa për transferimin e
lojtarëve
(SNK 38 Aktive jo materiale)

Caktimi i përfitimit për
periudhat e shërbimit
(SNK 19 Përfitimet e
punëmarrësve)

Kostot e nevojshme për shitjen
e inventarëve
(SNK 2 Inventarët)

Përgatitja e pasqyrave financiare
kur një njësi ekonomike nuk vijon
më veprimtarinë e saj
(SNK 10, Ngjarjet pas periudhës
së raportimit)

Konfigurimi apo përshtatja
sipas kërkesës e kostove në
një marrëveshje për shërbimet
e internetit

35

Udhëzuesi për procesin e rregullt dhe vendime
për mosndryshime standardesh

BSNK-ja tani
Materiali shpjegues në vendimet për mos ndryshime standardesh
është përfshirë
• Nuk mund të shtojë apo ndryshojë kërkesat në standardet e SNRF-ve
zyrtarisht në
• E merr autoritetin
e vet
nga standardet
e SNRF-ve.
Udhëuesi
i rishikuar
i procesit
të rregullt u botua
në gushte 2020
finalizimin
tij
• Mund të japë mendime shtesë që mund të ndryshojnë se si shoqëria e kupton
zbatimin e standardeve të SNRF-ve.
Një shoqëri ka të drejtë të ketë kohë të mjaftueshme për të përcaktuar dhe zbatuar çdo
ndryshim të nevojshëm në politikën e vet kontabël si rrjedhojë e një vendimi për
mosndryshime standardesh
Kur një praktikë kontabël nuk është e harmonizuar me një vendim për mosndryshime
standardesh, atëherë nuk është SNRF

36

Kërkesa të reja

Koncesione për qiratë të lidhura me Covid-19
Problemi
iidentifikuarem
Vështirë të vlerësohet nëse volumi potencialisht i madh i koncesioneve të qirave të lidhura me

covid-19-janë modifikime të kontratave të qirave dhe, për ato që janë, të zbatohet kontabilitreti i
kërkuar nga SNRF 16, Marrëveshjet e Qirave
Ndryshimi
Të ofrojë ndihmë praktike sipas dëshirës
Objekti i ndryshimit
që
Koncesione qiraje që janë pasojë e
• U lejon qiramarrësve të zgjedhin të mos
drejtpërdrejt e pandemisë
vlerësojnë nëse koncesione të caktuara
• Pa rritje të shumës (përveç se të
të qirasë janë modifikime të qirasë,
pasqyrojë vlerën në kohë të kohës).
përkundrazi t’i kontabilizojnë ato sikur të
• Me pagesa të reduktuara në apo përpara
mos ishin modifikime.
30 qershorit 2022.
• Vazhdon t’u mundësojë qiramarrësve të
• Pa ndryshim thelbësor në afatet dhe
japin informacion të dobishëm për
kushtet e tjera të qirasë.
kontratat e tyre të qirave.
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Çfarë kërkohet kur?
1 janar 2021

1 janar 2022

1 janar 2023

Baza e normës së interesit (IBOR)
Reforma—Faza 2

Aktive Afatgjatë Materiale: Shuma
përpara përdorimit të synuar.
Ndryshime në SNK 16)

Klasifikimi i detyrimeve si
afatshkurtra ose afatgjata
( SNK 1)*

Referencë ndaj Kuadrit
konceptual
(ndryshime në SNRF 3)

SNRF 17, Kontratat e sigurimit
(ndryshuar në qershor 2020)

Kontrata në kushte të
rënduaras—
Kostoja e përmbushjes së
kontratës
Përmrësime
vjetore në
(ndryshime nëSNK
37)
standardet e SNRF-ve 2018–2020

* BSNK tentatively decided to defer the Data efektive of the ndryshime në1 January 2024

Përkufizimi i vlerësimeve
kontabël
Informacione shpjeguese për
politikat kontabël
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Baza e normës së interesit (IBOR) Reforma—faza 2
Identifikimi i problemit
Zëvendësimi i bazave të normës së interesit me norma bazë të tjera mund të prekë dobinë e
informacionit të dhënë në pasqyrat financiare të përgatitura sipas standardeve të SNRF-ve
Ndryshimet

• Ofrojnë një mjet praktik për ndryshime në flukset monetare kontraktore që kërkohen nga
reforma IBOR.
• Ndryshojnë kërkesat e kontabilitetit mbrojtës.
• Kërkojnë nga shoqëritë tregtare të japin informacion shpjegues për rreziqet që rrjedhin
nga reforma IBOR dhe se si ato e menaxhojnë tranzicionin në normat alternative bazë.
Data efektive

Periudhat vjetore të raportimit që fillojnë në apo pas 1 janarit 2021.

40

Aktive materiale afatgjata:
Shuma përpara përdorimit të synuar (ndryshime në SNK
41
16)
Identifikimi i problemit
Diversiteti në raportimin e shumave nga shitja e zërave përpara se një artikull i AAM-ve të bëhet
i disponueshëm për shitje
Ndryshimet
Kërkesa të tjera
ndryshimet

• Ndalojnë zbritjen e shumave të
shitjeve nga kostoja e një zëri të
AAM-ve.
• I kërkojnë një shoqërie të njohë
shuma të tilla (dhe kostot e lidhura me
to) tek të ardhurat dhe shpenzimet në
përputhje me standardet e
zbatueshme të SNRF-ve
Data efektive

• Matja e kostove të artikujve të prodhuara dhe
shitura në përputhje me në përputhje me SNK 2,
Inventarët.
• Informacione shpjeguese specifike për shumat
dhe kostot kur shitja e artikujve nuk është pjesë
e veprimtarisë së zakonshme të shoqërisë.
• Përkufizmi i veprimtarive testuese––vlerësimi
vetëm i performancës teknike dhe fizike të aktivit
(jo performancës financiare).

Periudha vjetore e raportimit që fillon në apo pas 1 janarit 2022
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Referencë ndaj Kuadrit konceptual
(Ndryshime në SNRF 3)

42

Identifikimi i problemit
• SNRF 3 Kombinimet e Biznesit që përmenden në versionin e vjetër të Kuadrit Konceptual.
• SNRF 3 kërkon që blerësit e bisneseve të njohin në datën e blerjes ato zëra që përmbushin
përkufizimet e aktiveve dhe detyrimeve të Kuadrit Konceptual.
Ndryshimet
• Zëvendësojnë referimin te versioni i vjetër i i Kuadrit Konceptual me referimin tek
versioni i rishikuar i nxjerrë në 2018.
• Nuk lejojnë shtimin e detyrimeve të njohura duke shtuar përjashtim për detyrimet që
bëjnë pjesë në objektin e SNK 37, Provizionet, Detyrimet e kushtëzuara ose Aktivet
e kushtëzuara ose pragu i aktivitetit (IFRIC 21) Taksat.
Efekti i
përgjithshëm
Data efektive

Nuk ndryshon SNRF 3, Kërkesat
Periudha vjetore e raportimit që fillon në apo pas 1 janarit 2022

42

Kontrata në kushte të rënduara Kostot e përmbushjes
së një kontrate
43
(Ndryshime në SNK 37)
Identifikimi i problemit
Pikëpamje të ndryshme për kostot që duhen përfshirë në koston e përmbushjes së një kontrate
në vlerësimin nëse kontrata është me kushte rënduese.
Ndryshimet
Specifikojnë kur vlerësoni nëse një kontratë është me kushte të rënduara, nëse kostoja
e përmbushjes së kontratës përfshin ato kosto që lidhen drejtpërdrejt me kontratën.
Kjo përfshin si:

• Kostot shtesë (rritëse); edhe
• Shpërndarjen e kostove të tjera që lidhen drejtpërdrejtë me aktivitetet e kontratës.
Data efektive

Periudha vjetore e raportimit që fillon në apo pas 1 janarit 2022

43

Përmirësimet vjetore në standardet e SNRF-ve 2018–
2020

44

SNRF 1

SNRF 9

Shembuj që ilustrojnë
SNRF 16

Filialja si zbatuese për
herë të parë

Tarifa në testin10% për
çregjistrimin e
detyrimeve financiare

Elementë nxitës të
qirasë

Tatim në vlerësime me
vlerë të drejtë

Thjeshton zbatimin e
SNRF 1 nga një
filiale që bëhet
përdoruese për herë
të parë pas mëmës
së saj në lidhje me
matjen e diferencave
kumulative të
përkthimit

Sqaron tarifat që një
shoqëri përfshin në
vlerësimin e afatit të
një detyrim financiar
të ri apo të m
odifikuar për të
vendosur nëse duhet
të mos njohë një
detyrim financiar

Largon mundësinë
për paqartësi lidhur
me elementët nxitës
të qirasë duke
ndryshuar
shembullin
ilustrues13

Harmonizon
kërkesat e matjes së
vlerës së drejtë në
SNK 41 me ato të
standardeve të tjera
të SNRF-ve

Data efektive

SNK 41

Periudha vjetore e raportimit që fillon në apo pas 1 janarit 2022
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Klasifikimi i detyrimeve si afatshkurtra dhe afatgjata
(Ndryshime në SNK 1)
Kriteri në
SNK 1

45

Detyrimi klasifikohet si afatgjatë vetëm nëse shoqëria ka të drejtë të shtyjë
shlyerjen për të paktën12 muaj pas periudhës së raportimit

Ndryshimet në SNK 1 e sqarojnë këtë kriter
Klasifikime të përgjithshme

Sqarime që prekin obligacionet e
konvertueshme

• E drejtë për të shtyrë shlyerjen duhet të
• Opsioni i konvertimit të palës tjetër nuk merret
ekzistojë në fund të periudhës së raportimit.
parasysh në vlerësimin e klasifikimit nëse
njihet veçan si komponent i kapitalit neto të
• Nëse e drejta është objekt i kushteve të
instrumentit financiar të përbërë.
huadhënies, një shoqëri duhet t’i përmbushë
këto kushte në fund të periudhës së raportimit.
• Çdo detyrim tjetër për të konvertuar detyrimin
merret parasysh në vlerësimin e klasifikimit—
• Klasifikimi nuk preket nga pritshmëritë lidhur
pra, konvertimi shihet si shlyerje.
me faktin nëse shoqëria do ta ushtrojë të
drejtën e vet.
Periudha vjetore e raportimit që fillon në apo pas 1 janarit 2023 – vendimi
Data efektive
tentativ të shtyhen deri në 1 janar 2024
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SNRF 17 Kontratat e sigurimit (ndryshuar në qershor
2020)
Informacion më i dobishëm dhe
transparent

46

Informacion më i mirë për
rentabilitetin

• Kërkon kontabilitet të njëjtë për të gjitha kontratat e sigurimit
• Bazohet në një model aktual matjeje
• Jep informacion të dobishëm për rentabilitetin e kontratave të sigurimit
• Paraqet të dhëna të krahasueshme midis shoqërive
• Ndihmon investitorët për të përmbushur detyrimet e tyre të administrimit
Ndryshimet e synuara dolën në qershor 2020
• Nuk ndryshojnë parimet themelore të SNRF 17
• I ndihmojnë shoqëritë të zbatojnë SNRF 17 dhe ua bëjnë më të lehtë të shpjegojnë rezultatet
e tyre.
Data efektive

Periudha vjetore e raportimit që fillon në apo pas 1 janarit 2023
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Zbatimi fillestar i SNRF 17 dhe SNRF 9—
Informacion krahasues (Ndryshim në SNRF 17)
Identifikimi i problemit
Mospërputhje të mundshme kontabël midis aktiveve financiare dhe detyrimeve të kontratave të
sigurimit në periudhat e mëparshme të paraqitura në zbatimin fillestar të SNRF 17.
Ndryshimi

• Ofron një ndërthurje të klasifikimit.
• Lidhet vetëm me informacionin krahasues të paraqitur në zbatimin fillestar të SNRF 17.
• U mundëson shoqërive të paraqitin informacion krahasues për aktive të caktuara
financiare në mënyrë të njëjtë me mënyrën se si SNRF 9 pritet të zbatohet.
Data efektive

Periudha vjetore e raportimit që fillon në apo pas 1 janarit 2023

47

Përkufizimi i vlerësimeve kontabël

48

Identifikimi i problemit

Shoqëritë mund të kenë të vështirë të dallojnë midis një ndryshimi në politikën kontabël dhe një
ndryshimi në vlerësimin, sidomos kur ai ka të bëjë me një ndryshim në metodën e matjes.
Ndryshimet
• Fusin një përkufizim të ‘vlerësimit kontabël’.
• Japin sqarime të tilla si
• Teknikat e vlerësimit janë shembuj të teknikave të matjes të përdorura për përgatitjen
e vlerësimeve kontabël.
• Një ndryshim në vlerësimin kontabël dhe çmuarjen kontabël që rezulton nga
informacioni i ri apo nga zhvillimet e reja nuk është korrigjues i një gabimi.
Data efektive

Periudha vjetore e raportimit që fillon në apo pas 1 janarit 2023

48

Informacionet shpjeguese të politikave kontabël

49

Identifikimi i problemit
• Përdoruesit thonë se informacionet shpjeguese të politikave kontabël sot shpesh nuk janë të
dobishme.
• Pikëpamjet e palëve të interesuara ndryshojnë lidhur me politikat kontabël ‘të rëndësishme’
të kërkuara nga SNK 1, Paraqitja e pasqyrave financiare.
• Ndryshojnë SNK 1 që t’u kërkojë shoqërive të bëjnë të njohur informacionin material të
Ndryshimet
politikave kontabël dhe jo politikat e tyre të rëndësishme kontabël.
• Sqarojnë se jo i gjithë informacioni i politikës kontabël që lidhet me transaksionet
materiale, ngjarje apo kushte të tjera është me rëndësi materiale për pasqyrat
financiare.
• Shtojnë udhëzimet dhe shembujt lidhur me pasqyrën e materialitetit të praktikës që do
shpjegojë se si të përdoret procesi i materialitetit për të identifikuar informacionin
material për politikën kontabël.
Data efektive

Periudha vjetore e raportimit që fillon në apo pas 1 janarit 2023
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Shtyrja e tatimit të lidhur me aktivet dhe detyrimet që
dalin nga një transaksion i vetëm (ndryshime në SNK
12)
Objektivi

• Të sqarojë kontabilizimin e shtyrjes së tatimit për transaksione për të cilat një njësi
ekonomike në njohjen fillestare, njeh edhe një aktiv dhe një detyrim, të tilla si qiratë dhe
detyrimet që rrjedhin nga dalja jashtë përdorimit.
Ndryshimet
• Ngushtojnë objektin e përjashtimit të njohjes tek SNK 12 me qëllim që ajo të mos
përdoret për transaksione që bëhen shkas për lindjen e shumave të barabarta
diferencash të përkohshme të tatueshme dhe të zbritshme.
• Do të bëjnë që të gjitha njësitë ekonomike të njohin tatimin e shtyrë për qiratë dhe
transaksione të tjera si objekt të ndryshimeve, duke reduktuar diversitetin në raportim.
Data efektive

Periudha vjetore e raportimit që fillon në apo pas 1 janarit 2023
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Strategjia dhe projekte të
drejtimit
Konsultimi i treë për mosndryshime standardesh

Konsultimi i tretë për mosndryshime standardesh
Mars 2021

Shtator
2021

Tremujori 4
2021

Tremujori
2 2022

Publikimi i
kërkesës për
informacion

Fundi i
periudhës së
komenteve

Fillimi i
diskutimeve

Publikimi i
deklarimit të
komenteve

2022–2026
Realizimi i
aktiviteteve dhe
planit të punës
nga BSNK-ja

Oobjektivi i konsultimit për
mosndryshime
standardesh
Të
kërkojë mendime
për
• Drejtimi strategjik dhe bilanci i aktiviteteve të BSNK-së.
• Kriteret për vlerësimin e përparësisë së çështjeve të raportimit financiar që mund t’i shtohen
planit të punës.
• Çështjet e reja të raportimit financiar që mund t’u jepen përparësi në planin e punës së
BSNK-së.

52

Konsultimi i tretë për mosndryshime standardesh përmbledhja e komenteve (1/3)

53

•

Drejtimi strategjik i Bordit është pothuaj i drejtë; merrni parasysh disa ndryshime të
vogla për të ribalancuar nivelin e fokusit.

•

Ruajeni aftësinë për ndërveprime me Bordin Ndërkombëtar të Standardeve të
Qëndrueshmërisë (ISSB) dhe për t’iu përgjigjur çështjeve që dalin.

•

Partneriteti me organet që vendosin standardet kombëtare mund të ndihmojë për të rritur
kapacitetin e Bordit në disa fusha.

More focus

Aktiviteti

Niveli aktual i fokusit

Komente

Projekte kërkimore dhe për vendosjen e standardeve

40%–45%

Pakësojini apo lërini të
pandryshuara

Mbajtja dhe zbatimi konsekuent i standardeve të SNRF-ve

15%–20%

Rritini apo lërini të
pandryshuara

5%

Lëriei të pandryshuarea

Raportimi financiar digjital

5%

Rriteni

Kuptimi dhe qasja

5%

Rriteni

SNRF-ja përLeave
standardin
e NMV-ve
unchanged

Angazhimi i palëve të interesuara

20%–25%

Lëreni të pandryshuar
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Konsultimi i tretë për mosndryshime standardesh—
përmbledhje e komenteve (2/3)
• Palët e interesuara përgjithësisht ranë dakord me kriteret e propozuara nga
BSNK-ja për vlerësimin e përparësisë së çështjeve të reportimit financiar.
• Palët e interesuara do të donin të kuptonin se si janë zbatuar kriteret.
• Shikoni mundësinë e përfshirës së të gjithë kritereve të propozuara në
Udhëzuesin e procesit të rregullt.
• BSNK-ja duhet të mos shtojë tepër shumë projekte të reja në planin e saj të
punës sepse do të duhen kapacitete për të trajtuar çështjet dhe ndërveprimin që
do të kërkohet me ISSB=në.
• Disa projekte janë të lidhura dhe mund të punohet me ta njëkohësisht—për
shembull, aktivet jo materiale dhe kriptomonedhat.
• BSNK-ja duhet të punojë për risqe të lidhura me klimën dhe mekanizmat e
vendosjes së çmimit të ndotësve, së bashkë me ISSB-në.
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Konsultimi i tretë për mosndryshime standardesh—
përmbledhje e komenteve(3/3)

55

Disa prej projekteve të sugjeruara më rëndom (në rend alfabetik)

Rreziqe të
lidhura me
klimën

Kriptomonedhat
dhe
transaksione të
lidhura

Vijimësia

Aktive jo
materiale

Pasqyrat e
flukseve
monetare dhe
çështje të lidhura
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Klasifikimi i SNRF-ve

Klasifikimi i SNRF-ve
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Klasifikimi i SNRF-ve lehtëson komunikimin midis përgatitësve dhe përdoruesve

Përbëhet nga ‘elementët’ e përdorur
nga përgatitësit për të nënvizuar
informacionin në pasqyrat financiare
sipas SNRF-ve

I bën informaiconet shpjeguese sipas
SNRF-ve më të përdorshme për
përdoruesit e informacionit elektronik

Klasifikimi i SNRF-ve pasqyron paraqitjen dhe kërkesën për informacionin shpjegues për
standardet e SNRF-ve dhe praktikën e përbashkët të raportimit të lidhur me të në kohë dhe në
mënyrë të saktë.
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SNRF Taxonomy
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Klasifikimi i SNRF-ve lehtëson komunikimin midis përgatitësve dhe përdoruesve

Përbëhet nga ‘elementët’ upërdorur
nga përgatitësit për të nënvizuar
informacionin e pasqyrave financiare
sipas SNRF-ve

I bën informacionet shpjeguese sipas
SNRF-ve më të përdorueshme për
përdoruesit e informacionit elektronik

Klasifikimi i SNRF-ve pasqyron paraqitjen dhe kërkesat e informacionit shpjegues për
standardet e SNRF-ve dhe praktikën përbashkët të lidhur të raportimit në kohë dhe në mënyrë
të saktë.
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Klasifikimi i SNRF-ve: fushat e fokusit në 2021
Standardet e reja dhe të
ndryshuara të SNRF-ve
improvements

Përmirësime të
përmbajtjes
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Mbështetja për zbatim

Mbajnë klasifikimin në
përputhje me
standardet e nxjerra

Mundësojnë etiketimin
me cilësi të lartë të
pasqyrave kryesore

Mbështet rregullatorët
për të miratuar
klasifikimin e SNRFve, përfshirë
përkthimet

Presin ndryshime të
rëndësishme në të
ardhmen (p.sh.,
pasqyrat financiare
kryesore)

Analizojnë praktikën e
raportimit të filtrave
elektronikë të SNRF-ve

Përditëson materialet
mbështetëse
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Përditësimet 2021–22 në klasifikimin e SNRF-ve
Klasifikimi
2022

2021
Standardet e
reja/standarde të
SNRF-ve

Ndryshime në SNK 1, SNK 8 dhe
Deklaratë 2 për praktikën

Praktika e
zakonshme/
Përmirësime të
përgjithshme
Ndryshime
teknologjike

Ndryshime në SNRF 17
Përditësime teknologjike
Përmirësime të përgjithshme

Përditësimi i fundit i
klasifikimit të SNRFve
Klasifikimi vjetor i
SNRF-ve

Instrumentet financiare
Pasqyrat financiare kryesore
Komente të Menaxhmentit

Gjysm
Q3
a1

Gjysm
Q4
a2

Tremu
Q1
jori1

Q2
Tremu
jori 2
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Reagimi ndaj krizës së
covid-19

Strategjia e reagimit ndaj Covid-19
Monitorimi i
problemeve të
zbatimit
Reagoni ndaj
çështjeve urgjente

Angazhohuni me
palët e interesuara

Monitoroni zbatimin e standardeve të SNRF-ve në mjedise
aktuale të stresuara duke u angazhuar aktivisht me palët e
interesuara.

Ndërmerrni veprime të synuara në mbështetje të zbatimit të
njëjtë.

Vazhdoni dhe thelloni angazhimin me palët e interesuara
Përshtatini kohët e konsultimit për të ndihmuar palët e
interesuara që përjetojnë probleme nga kriza.
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Materiale të dobishme

Burime që i gjeni në uebsajtin tonë
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Materiale mbështetëse të ndara sipas standardeve

Uebsite

www.SNRF.org

Standardet e
SNRF-ve

Interpretimet e
IFRIC

Lajme dhe
ngjarje

Materiale
ndërthurrëse

Për shembull, for SNRF 9, Instrumentet financiare

Video

Fletëpalosje
Mbështeëse të standardeve të
SNRF-ve

Webinars

Artikuj

Grupi i
burimeve të
tranzicoinit

Vendime për
mosndryshime
standardesh

www.SNRF.org/supporting-implementation/supporting-materials-by-SNRFstandard/SNRF-9/
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Standardet SNRFdhe ekuivalentët e tyre me
shënime
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Standardet e SNRF-ve
Standardet SNRF®
kërkohen 2021

Standardet SNRF® u
nxorrën 2021

Standardet SNRF + referenca të ndërthurura dhe shënime të
shumta
Standardet SNRF® me
Standardet e kërkuara
shënime kërkohen 2021
SNRF® u nxorrën 2021
Standardet e shënuara SNRF gjenden edhe në spanjisht
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Na gjeni online
www.SNRF.org
SNRF Foundation | International Accounting Standards Board
@SNRFFoundation
SNRF Foundation
SNRF Foundation

