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Rendi i ditës

PËRFITIMET E KONTABILITETIT
MBI BAZËN ME TË DREJTA DHE
DETYRIME TË KONSTATUARA NË
SEKTORIN PUBLIK
23 maj 2022
KONTEKST
Zbatimi i kontabilitetit mbi bazën me të drejta dhe detyrime të konstatuara është një projekt
afatgjatë në sektorin publik dhe kuptimi i përfitimeve dhe kostove të tij është i rëndësishëm
për të mbështetur zbatimin e suksesshëm të reformës dhe realizimin e përfitimeve të tij.
Ky punim fokusohet në zbatimin e kontabilitetit me të drejta
dhe detyrime te konstatuara në njësitë e sektorit publik.
Objektivi i studimit është të ilustrojë përfitimet – por edhe
kostot – që lidhen me zbatimin e këtij sistemi kontabël.

Publikimi wshtw nw
faqen e CFRR

Punimi bën të qartë se reforma e sistemit të kontabilitetit
duhet të vendoset në një kontekst të një modernizimi më të
gjerë të sistemeve të menaxhimit të financave publike (MFP),
me synim rritjen e përgjegjshmërisë dhe performancës së
menaxhimit publik. Investimet në burimet njerëzore,
sistemet e teknologjisë së informacionit (TI) dhe mbi të gjitha
mbështetja politike e nivelit të lartë për të gjithë procesin
janë burime kyçe për të prodhuar një ndryshim të
qëndrueshëm.

Përpilimi i informacionit me cilësi të lartë dhe të besueshëm sipas kontabilitetit me të drejta
dhe detyrime te konstatuara nuk është një qëllim në vetvete. Përfitimet e plota të mundshme
të reformës mund të realizohen vetëm nëse ky informacion përdoret konkretisht nga
politikanët dhe menaxherët në procesin e vendimmarrjes dhe vihet gjerësisht në dispozicion
të publikut dhe palëve të tjera të interesuara për të përmirësuar transparencën dhe
llogaridhënien.

Objektivi kryesor i këtij webinari është:
•

Prezantoni gjetjet dhe mesazhet kryesore nga punimi i ri mbi përfitimet e kontabilitetit
me të drejta dhe detyrime te konstatuara në sektorin publik,

•

Ndani përvojën e vendit mbi përfitimet kryesore nga kontabiliteti me të drejta dhe
detyrime te konstatuara nga Qiproja dhe Greqia,

•

Diskutoni cilat janë implikimet kryesore për komunitetin PULSAR, se si vendet përfituese
të PULSAR mund të shfrytëzojnë më mirë përfitime të tilla për të udhëhequr reformat e
kontabilitetit.

VENDNDODHET DHE KOHA
•

08:00 – Uashington DC

•

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

•

15:00 – Kishinau, Kiev

•

16:00 – Minsk

•

17:00 – Baku, Tbilisi, Jerevan

RENDI I DITËS E HËNË, 23 MAJ 2022, ora 14:00 (CET)
Hyrje
14:00

Daniel BoyceMenaxher i Praktikës, Rajoni i Qeverisjes ECA, Banka Botërore
Moderatori: Iwona WarzechaPULSAR Task Team Udhëheqës; Specialist i
Menaxhimit Financiar, Banka Botërore
Gjetjet dhe mesazhet kryesore nga punimi “Përfitimet e Kontabilitetit me të
drejta dhe detyrime te konstatuara në Sektorin Publik”

14:10

Eugenio CaperchioneProfesor i Kontabilitetit në Sektorin Publik, Universiteti i
Modenës dhe Reggio Emilia; ish Kryetar i CIGAR-it
Sandra CohenProfesore e Kontabilitetit, Universiteti i Ekonomisë dhe Biznesit
të Athinës; anëtar i Bordit të CIGAR-it
Francesca Manes RossiProfesore e kontabilitetit, Universiteti i Napolit Federico
II; anëtar i Komitetit Drejtues, Grupi Evropian për Administratën Publike
Isabel BruscaProfesoreshë në Kontabilitet dhe Financë, Universiteti i
Zaragozës; bashkëkryetar i Grupit XII të Përhershëm të Studimit të EGPA
Diskutim në panel: Përvoja mbi përfitimet kryesore nga kontabiliteti me të
drejta dhe detyrime te konstatuara nga vendet e zgjedhura (Qipro, Greqi)

14:55

15:15

Marios HadjidamianouKontabilist i Lartë, Thesari i Republikës së Qipros
Dimitrios PaliourasUshtruesi i detyrës së Shefit të Divizionit të Kontabilitetit
për Qeverinë e Përgjithshme, Ministria e Financave, Zyra e Përgjithshme e
Kontabilitetit, Greqi
Diskutim interaktiv mbi implikimet kryesore për komunitetin PULSAR, si
vendet përfituese të PULSAR mund të shfrytëzojnë më mirë përfitime të tilla
për të udhëhequr reformat e kontabilitetit
Moderatori: Iwona WarzechaPULSAR Task Team Udhëheqës; Specialist i
Menaxhimit Financiar, Banka Botërore
Fjalët përmbyllëse

15:25

Arman VatyanMenaxher i Programit PULSAR; Qeverisja për Azinë Qendrore,
Banka Botërore

1 5:30

Fundi i Webinarit Virtual

