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Konferenca Ministrore 2022  

SEMINAR I ZYRTARËVE TË LARTË: 
PULSAR, REPARIS FOR SMEs, 
STAREP

29 nëntor 2022  Vienna Marriot Hotel, Vjenë, Austri

PARATHËNIE

Seminari i Zyrtarëve të Lartë do të mbledhë rreth 150 delegatë të nivelit të lartë, duke 
përfshirë zyrtarë qeveritarë, politike bërës nga vendet pjesëmarrëse, partnerë të zhvillimit 
ndërkombëtar, folës profesionistë dhe akademikë dhe ekspertë nga institucionet kryesore 
ndërkombëtare dhe të BE-së. 

Seminari synon të informojë politike bërësit mbi zhvillimet e fundit në fushën financiare 
dhe raportimin e qëndrueshmërisë si dhe auditimin financiar në sektorin privat dhe publik. 
Poashtu mbulon mbështetjen politike për reformat përkatëse dhe ofrimin e mundësive për 
rrjetëzim dhe shkëmbim të përvojës.

Seminari organizohet si pjesë e tre programeve të zbatuara nga QRRF: (i) Programi i 
Kontabilitetit dhe Raportimit të Sektorit Publik (PULSAR), (ii) Rruga drejt Evropës: Programi i 
reformës së kontabilitetit dhe forcimit institucional për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme 
(REPARIS for SMEs) dhe (iii) Forcimi i auditimit dhe raportimit në vendet e partneritetit lindor 
(STAREP). Seminari do të vijohet nga Konferenca Ministrore më 30 nëntor dhe Komunitetet e 
Praktikës më 1 dhjetor.



Regjistrimi dhe kafe08:30

 Temat në fokus 

Mirëseardhje për pjesëmarrësit, 
prezantimi i folësve të nivelit të 
lartë, mirënjohja për donatorët dhe 
njohtimi me secilin delegacion. 

 Folësit 

 z Fabian Seiderer, Menaxher i praktikave të qeverisjes, 
sektor publik dhe menaxhim financiar ne Evropë dhe 
Azi Qendrore, Banka Botërore

 z Xiaoqing Yu, Drejtoreshë Rajonale për Ballkanin 
Perëndimor, Banka Botërore

Mirëseardhje dhe fjala hyrëse 09:05

 Folës 

 z Iwona Warzecha, Specialiste e lartë e menaxhimit financiar, Udhëheqëse e Ekipit në REPARIS for 
SMEs, Banka Botërore 

Hyrje në agjendën e ditës 09:00

Koktej rasti në Vienna Hotel Marriot – Foyer II 
19:00
21:00

AGJENDA

28 NËNTOR 2022: ARRITJA NË VJENË 

29 NËNTOR 2022: SEMINARI I ZYRTARËVE TË LARTË, BALLROOM A+B+C

 Temat në fokus 

 z Diskutimi në panel për 
të ndarë Sesionet e 
programit. Roli i raportimit 
financiar dhe jofinanciar 
në adresimin e sfidave.

 z Si të përdoret raportimi 
ekzistues që të rritet 
transparenca dhe 
llogaridhënia e qeverisë 
për të menaxhuar më mirë 
burimet.

 z Çfarë nevojitet nga 
sektoret qeveritare, 
publike dhe të 
korporatave, dhe palët 
e tjera të interesuara 
për t’a përdorur 
raportimin financiar si 
mjet të fuqishëm për të 
përmirësuar jetën dhe 
ruajtur mjedisin.

 Folësit 

 z Bernhard Schatz, Menaxher i lartë, kontabiliteti i sektorit 
publik, shërbimet këshilluese, PricewaterhouseCoopers, Austri

 z Cornelia Walch, Eksperte e përgjegjësisë sociale të 
korporatës, grupi i hekurudhave Austriake ÖBB-Holding AG

 z Andreas Rauter, Andreas Rauter, Drejtues i qëndrueshmërisë, 
etikës dhe çështjeve të publikut, UNIQA Insurance Group AG

 Diskutues 

 z Liudmyla Haponenko, Shef i departamentit të metodologjisë 
së kontabilitetit dhe mbështetjes rregullatore të auditimit, 
Ministria e Financave, Ukrainë 

 z Nadine Wiedermann-Ondrej, Drejtuese e çështjeve ligjore 
mbi sigurimet, çështjet ligjore mbi mbikëqyrjen e auditorit dhe 
njësia e garancive shtetërore, Ministria e Financave, Austri 

 Moderator 

 z Dan Boyce, Menaxher i praktikës për Evropën Lindore dhe 
Azinë Qendrore, Praktika Globale e Qeverisjes, Udhëheqës i 
Komisionit Drejtues në PULSAR, Banka Botërore

Diskutim në panel: Lundrimi në kohëra sfiduese në sektorët publikë dhe të korporatave duke 
përdorur raportimin financiar dhe jofinanciar

09:25



Kafe dhe pushim për rrjetëzim 10:30

 Temat në fokus 

Një përditësim i fundit me 
zhvillimet ndërkombëtare 
në raportimin financiar,  
duke mbuluar SNRF 
dhe SNRF për NVM, 
si dhe raportimin e 
qëndrueshmërisë.

 Folësit 

 z Tadeu Cendon, anëtar i bordit, Bordi i Standardeve 
Ndërkombëtare të Kontabilitetit (BSNK) 

 z Saskia Slomp, Kryeshefe Ekzekutive, Grupi Këshillimor Evropian 
i Raportimit Financiar (EFRAG) [me video]

 z Ndidi Nnoli-Edozien, anëtar i bordit, Bordi i Standardeve 
Ndërkombëtare të Qëndrueshmërisë (BSNQ) [me video]

 Diskutues 

 z Vasilika Vjero, zëvendës ministre, Ministria e Ekonomisë dhe 
Financave, Shqipëri

 z David Mchedlidze, Udhëheqës i kontabilitetit, raportimit dhe 
shërbimeve të mbikqyrjes së auditimit (SARAS), Gjeorgji 

 Kryesues 

 z Sebastian Molineus, Drejtor rajonal për Kaukazin jugor, Banka 
Botërore

 Moderatorë 

 z Garik Sergeyan, Specialist i lartë e menaxhimit financiar, Banka 
Botërore, Udhëheqës Ekipi STAREP, QRRF, Banka Botërore

 z Andrei Busuioc, Specialist i lartë e menaxhimit financiar, Banka 
Botërore 

Diskutim në panel i STAREP dhe REPARIS for SMEs:  
Zhvillimet ndërkombëtare në raportimin financiar dhe raportimin e qëndrueshëm 

11:00

Dreka12:30

 Folësit 

 z Eugenio Caperchione, Profesor i kontabilitetit të sektorit 
publik, Universiteti i Modenës dhe Reggio Emilia; ish kryetar 
i rrjetit ndërkombetar të krahasimeve dhe kërkimeve në 
kontabilitetin qeveritar (CIGAR)

 z Dmitri Gourfinkel, Specialist i lartë i menaxhimit financiar, 
Udhëheqës Ekipi në PULSAR FinCoP, Banka Botërore

 z Jose Simon Rezk, Specialist i lartë i menaxhimit financiar, 
Udhëheqës Ekipi në PULSAR EduCoP, QRRF, Banka Botërore

 Moderator 

 z Arman Vatyan, Specialist kryesor për menaxhim financiar, 
Menaxher i programit PULSAR, Banka Botërore

Diskutim në panel PULSAR: Reformat në kontabilitetin e sektorit publik – benefitet dhe 
gjendja aktuale 

13:30
 Temat në fokus 

Diskutim mbi reformat e 
kontabilitetit të sektorit publik, 
duke përfshirë progresin 
e reformave. Përfitimet 
nga kontabilitetit akrual në 
sektori publik, përdorimi në 
rajon i Kuadrit të Vlerësimit 
të Kontabilitetit të Sektorit 
Publik (PULSE) dhe edukimi në 
kontabilitet.



Kafe dhe pushim për rrjetëzim 15:00

 Folës 

 z Arup Banerji, Drejtor rajonal për Evropën Lindore, Banka Botërore 

Konkludimet e takimit  17:00

Diskutim në panel i STAREP dhe REPARIS for SMEs: Zhvillimet ndërkombëtare në auditim 
dhe etikë

15:30

 Temat në fokus 

 z Diskutimi mbi zhvillimet 
ndërkombëtare në auditim 
dhe lidershipi etik në një epokë 
kompleksiteti dhe ndryshimi 
digjital, duke përfshirë standardet e 
menaxhimit të cilësisë,

 z sigurimin e qëndrueshmërisë, më 
pak auditime komplekse dhe të tjera 
iniciativa nga BSNAS. Gjithashtu, nisma 
e iniciativës së qëndrueshmërisë së 
BSNEK dhe zhvillimet e fundit në etikë, 
duke përfshirë iniciativën teknologjike. 

 Folësit 

 z Sue Almond, Bordi i Standardeve 
Ndërkomëbtare për Auditim dhe Siguri (BSNAS)

 z Brian Friedrich, anëtar i Bordit, Bordi i 
Standardeve Ndërkombëtare të Etikës për 
kontabilistët (BSNEK)

 Moderatorë 

 z Garik Sergeyan, Specialist i lartë e menaxhimit 
financiar, Banka Botërore, Udhëheqës Ekipi 
STAREP, QRRF, Banka Botërore

 z Andrei Busuioc, Specialist i lartë e menaxhimit 
financiar, Banka Botërore 

Fundi i seminarit  17:15

Darkë ne Rathauskeller (Ju lutemi vini re se autobusi niset ne orën 18:00) 
19:00
22:00
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