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DISKUTIM INTELIGJENT NDËRAKTIV 
Indeksi ndërkombëtar i llogaridhënies 

financiare në sektorin publik: sfidat dhe 
trendët e KSP-së 

6 tetor 2021 

KONTEKSTI 

Raportimi kontabël me të drejta dhe detyrime të konstatuara, që do të thotë kontabilizimi i 
përmbajtjes ekonomike të veprimeve kur këto ndodhin, pavarësisht se kur bëhet shlyerja 
monetare e tyre, është me rëndësi themelore për një vendimmarrje, transparencë dhe 
llogaridhënie të mirë. 

Në qershor 2021, IFAC dhe CIPFA publikuan indeksin e përditësuar ndërkombëtar të 
llogaridhënies financiare në sektorin publik (IPSFA). Qëllimi kryesor i këtij indeksi është 
mbledhja, verifikimi dhe analizimi i bazave dhe kornizave të tanishme të raportimit financiar 
që përdoren nga qeveritë në nivel federal dhe qendror në mbarë botën. Indeksi ofron edhe 
një panoramë të përgjithshme të tendencave të kontabilitetit dhe raportimit në sektorin 
publik. 

Në bazë të analizës së të dhënave të mbledhura përmes indeksit, ky raport i ecurisë i vitit 
2021 jep të dhënat më të fundit mbi progresin e arritur në vënien në zbatim të raportimit me 
të drejta dhe detyrime të konstatuara prej vitit 2018. Në të jepet situata në vitin 2020 dhe 
jepen parashikime për vitin 2025 dhe për vitin 2030 mbështetur në të dhënat e gatshme. 

Objektivat kryesorë të këtij uebinari janë: i) paraqitja e gjetjeve kryesore të raportit të ecurisë 
mbi Indeksin IPSFA 2021; ii) diskutimi i vështirësive të përbashkëta dhe mësimeve të nxjerra 
në lidhje me reformat e zbatimit të KSP-së dhe SNKSP-ve; iii) diskutimi i rolit të agjencive 
shumëpalëshe për zhvillim. 

Ky aktivitet do të ketë përkthim simultan në gjuhët shqipe, kroatishte/boshnjake/serbishte 
dhe rusishte.  



 

 

VENDNDODHJET DHE ORA 

• 08:00 – Uashington DK 

• 14:00 – Beograd, Podgoricë, Prishtinë, Sarajevë, Shkup, Tiranë, Vjenë, Zagreb 

• 15:00 – Kishinav, Kiev, Minsk 

• 16:00 – Baku, Tbilis, Jerevan 

  



 

 

PROGRAMI E MËRKURË, 6 TETOR 2021, 14:00 (EVROPA 
QENDRORE) 

14:00 

Fjalët hapëse 

Dmitri GourfinkelDrejtues i ekipit të projektit, KP-RF, PULSAR; Specialist i lartë 
për menaxhimin financiar, Banka Botërore (Drejtues i seminarit dhe panelit) 
Daniel BoyceMenaxher Praktike për Qeverisjen në rajonin e EAQ-së, Banka 
Botërore 

  

14:10 

Raporti i ecurisë mbi Indeksin IPSFA 2021: gjetjet kryesore dhe hapat në vijim 

Ian CarruthersKryetar i BSNKSP-së 
Ross SmithDrejtor teknik, BSNKSP 

  

14:40 

Zbatimi i kontabilitetit me të drejta dhe detyrime të konstatuara: sfidat 
kryesore dhe mësimet e nxjerra 

Andreas Bergmannprofesor i financave publike dhe Drejtor për Sektorin Publik 
pranë Universiteti të Shkencave të Aplikuara të Zyrihut (ZHAW) 

  

14:55 

Panel: roli i agjencive shumëpalëshe për zhvillim 

Akmal NartayevSpecialist i lartë për menaxhimin financiar, ADB 
Arman VatyanMenaxher Programi, PULSAR, dhe Pikë Qendrore Kontakti për 
Qeverisjen për Azinë Qendrore, Banka Botërore 
Livia Shinn StrakovaEkipi i SEKSP-ve, Komisioni Evropian, EUROSTAT 
Sage De ClerckEkonomiste e lartë, FMN 

  

15:45 

Pyetje & Përgjigje 

Jose RezkBashkëdrejtues i Ekipit të Projektit për KP-E, PULSAR; Specialist i lartë 
për menaxhimin financiar, Banka Botërore 

  

15:55 

Fjala mbyllëse 

Arman VatyanMenaxher Programi, PULSAR, dhe Pikë Qendrore Kontakti për 
Qeverisjen për Azinë Qendrore, Banka Botërore 

  

16:00 Fundi i seminarit virtual 



 

 

 

 

 
 
 


