
Menaxhimi në
kohë të pandemisë 
Covid 19



Mbrojtja e biznesit dhe zbulimi i mundësive

Menaxhimi në kohën e emergjencës nga Covid-19

Menaxhimi i presionit të parasë së gatshme si pasojë e emergjencës nga Covid-19 

Covid-19 është shpallur pandemi
nga Organizata Botërore e
Shëndetësisë, duke sjellë me vete
një çrregullim të madh në njerëz,
familje dhe komunitete.
Implementimi i një sërë planesh të
emergjencës është duke prekur
botën e biznesit dhe duke ndikuar
negativisht në ekonomitë e botës.
Kërkohen përgjigje urgjente, në
ballafaqohemin me ndikimin
shkatërrues potencial të Covid-19
në bizneset dhe ekonomitë e
botës.

Nexia KS është duke punuar në mbështetjen e
bizneseve duke mobilizuar përvojën, ekspertizën
dhe njohurit e saj profesionale për të asistuar në
adaptimin e bizneseve në atë që mund të quhet “
normalja e re”. Bizneset e të gjitha formave dhë
madhësive dhe të secilit sektor të industrisë janë të
destinuara që gjatë kësaj periudhe të përjetojnë
sfida madhore në burimet njerëzore, sfida
operacionale, financiare, dhe të likuiditetit. Për të
kaluar këto sfida, bizneset janë të inkurajuara të
përpilojnë një plan përgjigje ndaj Covid-19 - duke
pasur prioritet menaxhimin e parasë së gatshme,
likuiditetit dhe burimet njerëzorë!



Hapat e mëposhtëm duhet të konsiderohen nga Menaxhmenti më të 
rëndësishëm për normalizimin e parasë së gatshme:

✓ Vlerësimi i shpejtë i detyrimeve dhe burimeve financiare aktuale
✓ Ekzekutimi i një plani për të mbajtur një rrjedhë normale të parasë së gatshme
✓ Vendosja e një procesi komunikimi të vazhdueshëm me të gjithë aksionarët dhe 

palët e interesit. 

✓ Është kritike që bizneset të mbajnë kontrollin e organizatës, në kontekstin 
e riskut të pashmangshëm të kërkojnë këshillën e përshtatshme dhe ta 
aktivizojnë atë si përgjigje.

✓ Nexia KS me ekipet profesional ju ofron këshilla efektive dhe mbështetje për 
bizneset në mënyrë që të menaxhojnë, minimizojnë dhe të mbrohen nga rënia prej 
efekteve të Covid-19. 



Plani i që duhet të implementuar për të mbrojtur biznesin

Ekipi profesional i Nexia KS mund të mbështes bizneset përmes implementimit të një përgjigje 
adekuate ndaj Covid-19,  në mënyrë që të menaxhojnë dhe minimizojnë impaktin negativ që kjo 
katastrofë globale mund të ketë në një organizatë (në pozitën e saj financiare dhe të likuiditetit), 
dhe të organizojnë një rimëkëmbje të shpejtë në një kohë sa më shkurtër të mundshme. 

Kontrollimi i parasë së gatshme- Vlerësimi i 
statusit të biznesit–financiar dhe i likuiditetit, 
fokusimi në kapitalin punues

a. Vlerësimi i implikimeve financiare në likuiditet
b. Analiza e zinxhirit furnizues dhe implikimet në 

kapitalin punues
c. Vlerësimi i fleksibilitetit në marrëveshje dhe 

rritja  e “mjeteve financiare te shpejta”
d. Racionalizimi i shpenzimeve dhe ruajtja e 

parasë së gatshme
e. Ristrukturimi dhe organizimi i personelit ne 

shoqëri 

Rregullimi & Lehtësimi Qeveritar –
Identifikimi i intervenimeve të 
mundshme të qasshme nga biznesi

a. Vlerësimi i shtyrjes së obligimeve 
tatimore

b. Mundësia e qasjes në fondet e 
ndihmave në raste fatkeqësish

c. Negocimi i zgjatjeve në rimbursimin
e borxheve

d. Mundësia e qasjes në subvencione



Veprimi & implementimi – Riorganizimi i brendshëm dhe ekzekutimi i një 
Plani të Pasigurisë që mund gjithashtu të shfaq mundësitë potenciale:

a. Përgatitja e një plani të veprimit (si rezultat i planit financiar)
b. Riorganizimi dhe monitorimi i indikatorëve kyç të performancës
c. Ngushtimi i ciklit të vendimmarrjes – “një person përgjegjës”
d. Aranzhimi i një plani të komunikimit për të siguruar të gjitha informatat e nevojshme  për palët e 

interesit dhe për aksionarët

Planet financiare - Përgatitja e një Buxheti  dhe rrjedhimisht i një plani 
financiar për rimëkëmbje.

a. Përgatitja e një Buxheti 12 mujor të “Buxhetin stabilizus” 
b. Analiza e ndjeshmërisë dhe modelimi i skenarit më të keq të mundshëm
c. Analiza strategjike e pasigurisë së humbjeve dhe zbulimit të mundësive
d. Përgatitja e një plani strategjik & financiar 3 Vjeçar



Nexia KS mund të mbështesë bizneset të minimizojnë 
impaktin e Covid-19

Të vepruarit në mënyrë të menjëhershme është mbrojtja më e mirë nga rënia 
prej Covid -19 dhe Nexia KS mund të mbështes bizneset në menaxhimin e këtyre 
planeve dhe proceseve me një qasje të fokusuar dhe te detajuar në zgjidhjen e 
problemeve:

1. Përgatitja e Buxheteve dhe Planeve Financiare
2. Implementimi i strategjive të ruajtjes së parasë së gatshme
3. Përmirësimi i kërkesave të kapitalit punues
4. Përgatitja e Planeve Strategjike dhe Financiare
5. Rinegocimi i marrëveshjeve dhe tërheqjeve të borxhit
6. Sigurimi i fondeve të freskëta duke u qasur në mjete të subvencionimit
7. Zhvillimi i Planeve Vepruse
8. Implementimi i Sistemi të Kontrollit të Menaxhmentit
9. Adaptimi i planit të veprimit ashtu si kërkohet
10. Mbështetje e devotshme në implementim




