
  



Përmirësimi i raportimit të transparencës dhe 
qëndrueshmërisë së korporatave – Zhvillimet e reja 

në BE 
 

30-31 mars 2022, 13:00 Koha e Evropës Qendrore (CET), Online 
 

PARATHËNIE 

Rregullat e raportimit të prezantuara nga Direktiva e Raportimit Jo Financiar 2014/95/EU1 
(NFRD) vendosi parime të rëndësishme për disa kompani të mëdha për të raportuar 
informacionin e qëndrueshmërisë në baza vjetore. Direktiva prezantoi një 'perspektivë të 
materialitetit të dyfishtë', që do të thotë se kompanitë duhet të raportojnë se si çështjet e 
qëndrueshmërisë ndikojnë në biznesin e tyre dhe për ndikimin e tyre tek njerëzit dhe mjedisi. 

Konsultimet e mëvonshme të kryera nga Komisioni Evropian (KE) zbuluan se shumë palë me 
interes janë në favor të shtrirjes së kërkesave për raportim në kategori të tjera kompanish. 
Ndryshimet e propozuara zgjerojnë fushën e kërkesave ekzistuese për të përfshirë të gjitha 
kompanitë e mëdha, pavarësisht nëse janë të listuara apo jo dhe pa pragun e mëparshëm prej 
500 të punësuarish. Ky ndryshim do të nënkuptonte që të gjitha kompanitë e mëdha të jenë 
publikisht përgjegjëse për ndikimin e tyre tek njerëzit dhe mjedisi. Gjithashtu, i përgjigjet 
kërkesave të investitorëve për informacion mbi qëndrueshmërinë nga kompani të tilla. 

Për më tepër, propozimi parashikon zgjerimin e fushës për të përfshirë subjektet e vogla dhe 
të mesme (NVM) të listuara, me përjashtim të mikro-entiteteve të listuara. Për arsye të 
mbrojtjes së investitorëve, është veçanërisht e rëndësishme që investitorët të kenë akses në 
informacionin e duhur të qëndrueshmërisë nga kompanitë e listuara. Për më tepër, nëse SME-
të e listuara nuk raportojnë informacion mbi qëndrueshmërinë, ato mund të gjenden në rrezik 
të përjashtimit nga portofolet e investimeve. Ky rrezik do të rritet ndërsa informacioni i 
qëndrueshmërisë bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm në të gjithë sistemin financiar. 

Ky webinar synon (i) të përditësojë rregullatorët e kontabilitetit dhe auditimit në lidhje me 
ndryshimet e propozuara të lidhura me raportimin e qëndrueshmërisë së korporatës, (ii) të 
sqarojë se çfarë do të thotë propozimi për kompanitë më të vogla dhe (iii) të ofrojë 
informacion mbi standardet e reja të BE-së për raportimin e qëndrueshmërisë që do të 
zhvillohen nga Grupi Këshillues Evropian i Raportimit Financiar (EFRAG). Përveç kësaj, 
pjesëmarrësit do të informohen se si funksionon Formati Unik Elektronik Evropian. 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095  



Së fundi, pjesëmarrësit do të informohen mbi qëllimin e Dokumentit Diskutues Informacion 
më i mirë për të Paprekshmet – Cila është mënyra më e mirë përpara?  botuar nga EFRAG me 
qëllim që të inkurajojë paraqitjen e komenteve të tyre. 

Punëtoria virtuale zhvillohet në kuadër të dy programeve kryesore të Qendrës së Bankës 
Botërore për Reformën e Raportimit Financiar (CFRR): Forcimi i Auditimit dhe Raportimit në 
Partneritetin Lindor (STAREP) dhe Programi Rruga drejt Evropës për Reformën e Kontabilitetit 
dhe Forcimi i Institucioneve për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme. (REPARIS për NVM-të). 

STAREP është një program rajonal për vendet e Partneritetit Lindor që filloi në tetor 2013 dhe 
pritet të zgjasë deri në vitin 2022 me ndihmën e fondeve shtesë të ofruara nga Agjencia 
Austriake për Zhvillim. 

REPARIS për SME-të është një program gjithëpërfshirës rajonal i zhvillimit të kapaciteteve për 
vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Ai synon të përmirësojë aksesin e NVM-ve në 
shërbimet profesionale të kontabilitetit dhe menaxhimit financiar dhe të mbështesë 
përafrimin e kornizave kombëtare të raportimit financiar të korporatave me direktivat dhe 
rregulloret përkatëse të Bashkimit Evropian. Programi financohet nga BE. 

RREGULLIMET ADMINISTRATIVE 

• Gjuha e ngjarjes është anglishtja dhe do të sigurohet përkthim simultan. 

• Bëhuni pjesë e takimit në platformën ZOOM duke klikuar në linkun në emailin e ftesës 
ose duke futur numrin e takimit dhe fjalëkalimin e dhënë në ftesë. 

• Lidhuni 15 minuta përpara ngjarjes për të testuar lidhjen tuaj dhe futni emrin tuaj të 
plotë. 

• Sigurohuni që mikrofoni juaj të jetë në heshtje gjatë gjithë kohës, përveç rasteve kur 
moderatori ju fton të flisni. 

  

https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/Project%20Documents/1809040410591417/Better%20information%20on%20intangibles%20-%20which%20is%20the%20best%20way%20to%20go.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/Project%20Documents/1809040410591417/Better%20information%20on%20intangibles%20-%20which%20is%20the%20best%20way%20to%20go.pdf
https://cfrr.worldbank.org/programs/starep
https://cfrr.worldbank.org/programs/reparis-smes


RENDI I DITËSDITA E PARËE MËRKURE, 30 MARS 2022ORA 13:00 CET 

13:00 Hyrje 

 
Fjala përshëndetëse dhe prezantim i shkurtër i temës dhe folësve 

Dan BoyceMenaxher i praktikave, Praktika globale e qeverisjes, Banka Botërore 

  

13:05 Raportimi i Qëndrueshmërisë së Korporatave: ndryshimet e propozuara 

 

Qëllimi i këtij sesioni është të shpjegojë pse kishte nevojë për të rishikuar 
Direktivën e Raportimit Jo-Financiar (NFRD) dhe për të ofruar një pasqyrë të 
ndryshimeve të propozuara të lidhura me raportimin e qëndrueshmërisë së 
korporatës. Sesioni gjithashtu do të shpjegojë se si kërkesat e raportimit të këtij 
propozimi do të zbatohen për NVM-të dhe cilat do janë kërkesat e reja të 
auditimit në lidhje me informacionin e qëndrueshmërisë. 

Prezantimi do të pasohet nga një sesion pyetjesh dhe përgjigjesh. 

Sven GentnerDG Stabiliteti Financiar, Shërbimet Financiare dhe Bashkimi i 
Tregjeve të Kapitalit, Komisioni Evropian 
Moderator: Garik SergeyanSpecialist i Lartë i Menaxhimit Financiar, Banka 
Botërore 

  

14:20 Pushim 

  

15:00 Standardet e reja të BE-së për raportimin e qëndrueshmërisë 

 

Qëllimi i këtij sesioni është të diskutojë se si dhe nga kush do të zhvillohen 
standardet e reja të raportimit të qëndrueshmërisë së BE-së dhe si do të 
përshtaten standardet e raportimit të BE-së me standardet globale, veçanërisht 
me standardet që po planifikon Fondacioni Ndërkombëtar i Standardeve të 
Raportimit Financiar. 

Prezantimi do të pasohet nga një sesion pyetjesh dhe përgjigjesh. 

Saskia SlompCEO, Grupi Këshillues Evropian i Raportimit Financiar 
Moderator: Andrei BusuiocSpecialist i Lartë i Menaxhimit Financiar, Banka 
Botërore 

  

16:30 Fundi i ditës së parë 



RENDI I DITËS DITA E DYTË  E ENJTE, 31 MARS 2022 ORA 13:00 CET 

13:00 Formati i vetëm elektronik evropian 

 

Nga 1 janari 2020 , emetuesit në tregjet e rregulluara të BE-së do të përgatisin 
raportet e tyre financiare vjetore në një format raportimi elektronik. Rregullorja 
Evropiane e Formatit të Vetëm Elektronik (ESEF) kërkon që të gjithë emetuesit me 
letra me vlerë të listuara në një treg të rregulluar të BE-së të përgatisin raportet e 
tyre financiare vjetore në xHTML dhe të shënojnë pasqyrat financiare të 
konsoliduara sipas SNRF-ve të përfshira aty duke përdorur etiketat XBRL dhe 
teknologjinë iXBRL . Gjatë këtij sesioni pjesëmarrësit do të mësojnë për kërkesat e 
ESEF-it, sfidat e zbatimit dhe ndikimin.  

Prezantimi do të pasohet nga një sesion pyetjesh dhe përgjigjesh. 

Eduardo-Javier Moral PrietoAutoriteti Evropian i tregjeve dhe letrave me vlerë  
Moderatori: 
Iwona WarzechaSpecialiste e Lartë e Menaxhimit Financiar, Banka Botërore 

  

14:15 Pushim 

  

14:50 Informacion më i mirë për jo-materialet  

 

Ky sesion synon të informojë pjesëmarrësit për çështjet kyçe me informacionin 
aktual mbi të paprekshmet dhe të ofrojë një përmbledhje të pyetjeve të përfshira 
në Dokumentin e Diskutimit Informacion më i mirë për jomaterialet – Cila është 
mënyra më e mirë përpara? botuar nga EFRAG. Dokumenti i Diskutimit eksploron 
qasje të ndryshme për të përmirësuar informacionin mbi jomaterialet në raportet 
financiare dhe komentet janë kërkuar deri më 30 qershor 2022; për rrjedhojë, 
vendet pjesëmarrëse mund të eksplorojnë mundësinë për të dhënë komente të 
konsoliduara.  

Prezantimi do të pasohet nga një sesion pyetjesh dhe përgjigjesh. 

Chiara Del PreteRaportimi financiar, Kryetarja e TEG, Grupi Këshillues Evropian 
i Raportimit Financiar 
Rasmus SommerMenaxher i Lartë Teknik, Grupi Këshillues Evropian i 
Raportimit Financiar 
Moderatorët: 
Garik SergeyanSpecialist i Lartë i Menaxhimit Financiar, Banka Botërore 
Svetlana PlatonKonsulent, Banka Botërore 

  



16:20 Fjala përmbyllëse 

 Dan BoyceMenaxher i praktikave, Praktika globale e qeverisjes, Banka Botërore 

  

16:30 Fundi i Webinarit 

 

  



 


