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Ndryshimet kryesore të informacionit të kontabilitetit akrual (1): 
Borxhi neto i Sektorit Publik tw MB kundrejt vlerës neto të të gjithë llogarive qeveritare

2017-18 2018-19
£ miliardë £ miliardë

Borxhi neto i sektorit publik (llogaritë kombëtare) 1779 1774

Detyrimet që nuk njihen në Llogaritë Kombëtare :

- Detyrim neto për pensionet e shërbimit publik 1865 1894

- Provizionet 422 311

- Kontratat PFI 33 32

Aktivet e matura ndryshe në Llogaritë Kombëtare (156) (140)

Aktivet e përjashtuara nga Borxhi Neto i Sektorit Publik (PSND) :

- Prona dhe pajisjet (1208) (1268)

- Aktivet e tjera të përjashtuara (210) (220)

Detyrimet e përjashtuara nga PSND: Akruale dhe të ardhura të shtyra 62 61

Rregullime të tjera (përfshirë eliminimet) (22) 12

Detyrimet neto (WGA) 2565 2456



Ndryshimet kryesore të informacionit të kontabilitetit akrual (2): 
MB Llogaritë e Qeverisë - Barazimi i deficiteve

2017-18 2018-19

£ miliardë £ miliardë

Deficiti aktual buxhetor i sektorit publik (Llogaritë Kombëtare) (1) (6)

Përjashtuar nga Llogaritë Kombëtare : Rritje në provizione 5 21

Matur ndryshe në Llogaritë Kombëtare:

- Amortizimi (10) (15)

- Dëmtimet dhe rivlerësimet 25 13

- Grantet kapitale 9 10

- Kërkim dhe zhvillim 2 2

- Rregullime të tjera 14 31

Shpenzimet neto për shërbimet publike (WGA) 44 56

Financimi i detyrimeve afatgjata p.sh. skemat e pensioneve të
punonjësve

154 (57)

Rivlerësimi i aktiveve dhe detyrimeve financiare 5 (1)

Shpenzimet totale neto (WGA) 203 (2)



Zbatimi i suksesshëm i SNKSP: 
Përcaktimi i fushës së ndryshimeve të nevojshme

Si te shkojmë atje?Ku jemi
ne tani? Ku duam të jemi?

Kuptimi i statusit te sistemeve PSA thelbësor 
për planifikimin dhe shpërndarjen e suksesshme të zbatimit



Kalimi në kontabilitetin akrual të bazuar në SNKSP: 
Programi i zbatimit – elementët kryesorë të projektit
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Qeverisja: Reforma e pronësisë - SHTYLLA VI

Përshtatshmëria dhe integrimi i IFMIS me sisteme të tjera MFP - SHTYLLA VI

Ngritja e kapaciteteve - funksioni i kontabilitetit + më gjerësisht - SHTYLLA VI

Korniza e PSA – SHTYLLA I

Politikat kontabël akruale të bazuara në SNKSP – SHTYLLA II, III dhe IV

Proceset: Raportimi financiar dhe konsolidimi – SHTYLLA V
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• Platforma e re dixhitale që ofron udhëzime 
praktike dhe burime që mbulojnë:
Vështrim i përgjithshëm i konteksteve më të 

gjera të reformës –
PFM WSA dhe Qeverisja e Mirë si shabllone
Shumëllojshmëri rrugësh për tranzicionin akrual
Detyrat kryesore të zbatimit akrual
Udhëzues për ndërtimin e kapaciteteve

• Nisur në fillim të marsit -
https://pathways.ifac.org/standards/pathways/2021

Rrugët drejt përllogaritjes

Tranzicioni akrual: Burime të reja on-line nga IFAC
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