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Mundësitë e financimit në 
Ballkanin Perëndimor

✓

✓ Kreditë bankare janë burimi kryesor i financimit në rajon për 
të financuar investimet dhe rritjen.  Burimet alternative të 
financimit, siç është kapitali privat, kanë filluar të shtohen, 
por vazhdojnë të kenë peshë të vogël.

Sigurimi i financimit në rajonin e Ballkanit Perëndimor është 
një sfidë kyç për bizneset, aftësitë tuaja për t’i ndihmuar 
klientët dhe punëdhënësit janë të rëndësishme.
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Të bëheni gati për investime

Cilat janë temat thelbësore të gatishmërisë për investime?

Ngurrimi për të marrë kapital

Investueshmëria

Prezantimi

• Ngurrimi për të marrë 
kapital

• Investueshmëria
• Prezantimi

• Dorëzimi i pronësisë dhe kontrollit, heqja dorë nga një pjesë e biznesit
• Mungesa e informacionit për disponueshmërinë dhe burimet alternative të financimit

• Mospërmbushja e kërkesave të investitorëve të jashtëm
• Mospërshtatja me investitorin 
• Model biznesi jo i suksesshëm për arritjen e kthimeve të dëshiruara (p.sh. 

modeli i të ardhurave, përshtatshmëria e produktit me tregun, të drejtat e 
pronësisë, menaxhimi etj.)

• Prezantimi i biznesit, ngjallja e interesimit
• Sigurimi i informacionit kyç që presin investitorët

✓

✓

✓

✓
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Rëndësia e gjendjes financiare 

Njohuritë dhe mendjemprehtësia financiare janë një komponent i 
rëndësishëm për sigurimin e informatave të duhura dhe të 
besueshme për investitorët dhe huadhënësit për marrjen e 
vendimeve, por edhe për menaxhimin e ndikimit financiar të 
transaksioneve

• Kontabilistët profesionistë si këshilltarë kyç

• Këshilltarë të tjerë kontabilistë dhe financiarë

• Stafi i financave  

Roli i kontabilistëve/këshilltarëve profesionistë:
• Rrisin besueshmërinë e shifrave

• Përgatitin dhe këshillojnë klientët e tyre 

✓

✓
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Qëllimi është që të fitoni më shumë njohuri mbi 
mënyrën se si funksionon tregu i kapitalit privat dhe si 
arrihen marrëveshjet, në mënyrë që të jeni në pozitë më  
të mirë për të synuar investime ose për të mbështetur 
klientët tuaj.

Nuk përfshin angazhime specifike, të tilla si ,“Realizimi i 
detyrimit për të bërë verifikimin e duhur”.  Sidoqoftë, 
nëse ka një kërkesë për këtë gjë, mund të shihet 
mundësia për ta bërë në të ardhmen. 

Kursi i sotëm do të pasohet nga një kurs online që mund 
të ndiqet nga ju sipas mundësive, i cili futet më thellë në 
temat e mbuluara sot.

Udhëzues për të mbështetur sipërmarrësit që të 
përgatiten për sigurimin e kapitalit. 

Objektivi:

✓

✓

✓

✓


