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Misioni
Për të rritur
vlerën e
profesionit
kontabël në
Azi & Paqësor
përmes:

Dhënies së ndihmës në zhvillimin e
organizatave të profesionit kontabël (OPK)
Nxitjes së vlerave etike dhe përfitimeve të
kontabilitetit, raportimit dhe sigurimit cilësor
Ngritjes së zërit si profesion kontabël
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Kush jemi
31 OPK në 23
juridiksione
Numri total i anëtarëve
në këto OPK është mbi
2 milionë
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Deklarata e Pozicionit të CAPA-s lidhur me sektorin publik
Mbështet dhe nxit raportimin financiar cilësor në
sektorin publik:

• të hartuar sipas standardeve të kontabilitetit me të
drejta dhe detyrime të konstatuara
• të audituar sipas standardeve ndërkombëtare të
auditimit

Rezultati i dëshiruar:

• Raportim financiar i mirë i njëjtë me atë të sektorit
privat
• Përmirësimi i informacioneve për vendimmarrjen

U bën thirrje qeverive ta realizojnë këtë

CAPA
njeh se OPK-të
duhet të luajnë rol
dhe, rrjedhimisht,
angazhohet t’i
mbështetë

Seria e Sektorit publik

Publikime: Tetë elementet kyçe dhe tërheqja dhe mbajtja
•
•

Asiston OPK-të ta kuptojnë dhe të konsultohen me sektorin publik
Orienton diskutimet lidhur me tetë elementet e identifikuara:









Klima për reformën
Qeverisja - kuadri ligjor dhe institucional
Qeverisja – sistemi i vlerave
Kapaciteti dhe aftësia
Kuadri fiskal dhe politik
Menaxhimi i performancës
Raportimi
Shqyrtimi dhe siguria

Fokusohet te çështjet e lidhura me punën për të siguruar që sektori publik të ketë
kapacitet adekuat dhe aftësitë e duhura në lidhje me njerëzit.
•

Shqyrton rolet që duhet të luajnë të gjitha palët e interesit. Në lidhjen me botën
akademike, përfshin rolet në:
 Programet arsimore – për të kultivuar dhe formuar personelin financiar në
sektorin publik
 Punën bindëse – për të qenë një zë i pavarur dhe i besueshëm i cili bën thirrje
për menaxhim cilësor financiar në sektorin publik

Publikim: Zgjerimi i aktiviteteve
• Identifikon dhe përshkruan aktivitetet që mund të
kryejë një OPK për t’u angazhuar siç duhet në sektorin
publik, përfshirë aktivitetet të cilat:
 Ndikojnë në kërkesën për personel financiar të mjaftueshëm
dhe të aftësuar siç duhet në mbështetje të MFP-së së mirë
 Krijojnë ofertën në përmbushje të kërkesës dhe sigurojnë
mbështetje gjatë gjithë jetës

Cikli i aktiviteteve në Sektorin publik

Krijimi i ofertës
Gama e mundësive

I. Kualifikimi bazë
a) Ofron kualifikimin ekzistues (p.sh., ICAEW)
b)Moduli i Sektorit Publik (p.sh., ICMAB, ICAP, ICA Irlandë)
c) Zhvillon një kualifikim specifik për sektorin publik (CIPFA, CA Sri Lanka, PIPFA)
II. Programe të tjera edukimi
a) Programe certifikatash specifike (disa shembuj)
i. Programi për Financa dhe Kontabilitet të Avancuar për Drejtues të Lartë (CPA Kanada)
ii.Kurs me certifikatë për financat publike dhe kontabilitetit shtetëror (ICA Indi)
iii.Certifikatë për SNKSP-të (ACCA, CIPFA)
Vendimet se çfarë ofrohet varen nga
 kualifikimet, shprehitë dhe aftësitë ekzistuese pranë qeverisë
 nevojat e qeverisë në të ardhmen
 Niveli i investimeve të nevojshme

Publikime / projekte të tjera të rëndësishme të CAPA-s
• Udhëzuesi mbi Kualifikimet Profesionale
• Mund të përdoret si nga kontabilistët profesionistë, ashtu
edhe nga teknikët kontabël
• Përshkruan elementet e ndërtimit dhe realizimit të
programeve efektive të kualifikimeve profesionale
• Teknikët kontabël
• Dy botime mbulojnë këto tema:

 përse teknikët kontabël janë një pjesë e rëndësishme e
profesionit kontabël
 elementet kyçe të organizimit të punës dhe të programeve
 mundësitë për OPK-të ekzistuese dhe anëtarët e tyre

• Projekti i tanishëm i udhëhequr nga CAPA shqyrton “Arritjen e
njohjes së teknikëve kontabël”

Shkalla e kualifikimeve
“Shkalla e
kualifikimeve” u jep
mundësi të gjithëve
dhe e zgjeron hyrjen
në profesion, shpesh
në mbështetje të
lëvizshmërisë
shoqërore dhe në
ndihmë të ngushtimit
të hendekut gjinore.
“Shkalla e
kualifikimeve” hap
rrugë hyrje-daljeje dhe
minimizon pengesat
ndaj kualifikimeve.

11
Modeli i Pjekurisë në Veprim: Kualifikimi profesional – CAPA, 2022

Mesazhet më kryesore
Në qendër të
vëmendjes është
përmirësimi i MFP-së:
 Publiku kërkon rritje
të transparencës
dhe llogaridhënies
 Kjo kërkon qeverisje,
korniza (standarde)
dhe raportim të
shëndoshë

Shumë palë interesi
mund të luajnë rol:

Thelbësor është
aspekti “njeri”:

 Profesioni kontabël
 CAPA – bën punë
bindëse, frymëzon
dhe mbështet
 OPK-të – ndikojnë në
kërkesën; sigurojnë
ofertën
 Universitetet mund të
asistojnë në kërkesën
dhe në ofertën

 Rëndësi ka pranimi i
standardeve
ndërkombëtare
 Vënia në zbatim ka nevojë
për sasinë dhe cilësinë e
duhur të njerëzve me
aftësitë e duhura
 Universitetet luajnë rol
kryesor
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