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- Një sistem i shëndoshë për raportimin financiar të
korporatës përbën themelin e një ekonomie tregu që
funksionon mirë dhe bazat e një sistemi të fortë financiar.
- Mbështetur në Raportin e ROSC 2006 dhe me asistencën e
Bankës Botërore, Komiteti Kombëtar Drejtues për Standardet
dhe Kodet e Kontabilitetit dhe Auditimit, finalizuan Vendimin e
Këshillit të Ministrave Nr. 172 datë 19.02.2009 “Dokumenti i
politikave dhe Plani i Veprimeve për Përmirësimin e Raportimit
Financiar në Shqipëri”.
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VKM 192, datë 19.02.2009, Dokumenti i politikave dhe Plani i
Veprimeve për Përmirësimin e Raportimit Financiar, përcaktoi
3 shtylla në të cilat do të mbështetej puna për Reformën në
Shqipëri.
1: Përmirësimi i Kuadrit Institucional;
2: Konsolidimi i Kapacitetit Institucional;
3: Ndërgjegjësimi për Raportimin Financiar dhe Auditimin;
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Përfitimet e përmirësimit të raportimit financiar të korporatave
- Ulur rrezikun për kriza në tregun financiar,
- Duke ndikuar në shtimin e investimeve të huaja direkte,
- Duke ndihmuar në shfrytezimin e kursimeve vendase;
- Lehtësuar aksesin e huamarrjes kredi nga sektori finaciar formal nëpërmjet
zvogëlimit te kostove te larta të informacionit dhe huamarrjes,
- Lejuar investitorët të bëjnë vlerësimet e duhura për të marrë vendime të
cilat rezultojnë në një kosto më të ulët të kapitalit dhe në një alokim më të
mirë të burimeve,
- Lejuar aksionerët dhe publikun e gjerë të vlerësojë performancën e
menaxhimit të një kompanie, pra duke nxitur zhvillimin aktiv te tregjeve
kapitale; dhe
- Mbështetur integrimin ekonomik, rajonal dhe global
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Kuadri ligjor i kontabilitetit kërkon një Këshill Kombëtar Kontabiliteti
të fortë dhe të aftë, për të përmbushur kërkesat rregullatore dhe
hartimin e standardeve kontabël për profesionin e kontabilitetit.
Forcimi i Kapaciteteve Institucionale kërkon:
1. Bankës së Shqipërisë, dokumenti i politikave i kërkon të rishikojë
legjislacionin dhe të kërkojë zbatimin e IFRS dhe acquis
communautaire, nga sistemi bankar shqiptar.
2. Strukturës së Tatimeve i kërkohet të rrisi kërkesat për zbatimin e
standardeve të raportimit financiar nga korporatat dhe
profesionistët e kontabilitetit.
3. Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare, i kërkohet legjislacion për
sigurimet, sipas IFRS dhe acquis communautaire dhe rregullat për
funksionim e tregut të kapitaleve.
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4. Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, dokumenti i politikave,
kërkon depozitim dhe publikim të informacioneve sipas kërkesave
dhe eksperiencave perëndimore.
5. Organeve Profesionale dhe Universiteteve, si organe regullatore,
u kërkohet vendosje dhe zbatim të standardeve ndërkombëtare të auditimit(IEKA-s), Mbikqyrje e tyre për sigurimin e Cilësisë,
Shkollave të Larta u kërkohet edukim i studentëve me kërkesa dhe
kurrikula në harmoni me kërkesat e Organizmave Ndërkombëtare
të profesioneve dhe shkollave cilësore në perëndim që formojnë
kontabilistë dhe auditues të aftë për të ofruar në treg shërbime
cilësore.
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PROJEKTE AFAT MESME PËR ZGJIDHJE NGA KKK:
Në kuadër të punëve, problemeve dhe nevojave të tjera që ka Këshilli
Kombëtar i Kontabilitetit, për fuqizimin e kapaciteteve të tij, dhe sigurimin e
instrumenteve të nevojshme për zbatimin e politikave kontabël si, standarde,
metodika, manuale, udhëzime etj, dhe në lidhje me përmbushjen e objektivit
strategjik për të siguruar ekzistencën e regjimeve të duhura të raportimit
financiar për të gjitha subjektet e përcaktuara në Ligjin “Për Kontabilitetin
dhe Pasqyrat Financiare”, në afat mesëm dhe afat gjatë, Këshilli Kombëtar i
Kontabilitetit nevojitet të dizenjojë dhe realizojë edhe disa Projekte:
1. PËRGATITJA E NJË STANDARDI KOMBËTAR TË KONTABILITETIT PËR
NJËSITË EKONOMIKE JO-FITIMPRURËSE.
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Për qartësim të situatës ligjore aktuale dhe propozimit të nevojës
për përmirësime:
Në nenin 2, paragrafi i dytë i Ligjit nr.9228 datë 29.04.2004 “Për
Kontabilitetin…” i ndryshuar, thuhet se: Ky ligj zbatohet edhe nga
njësitë e tjera, që nuk kanë qëllime fitimprurëse, me përjashtim të
rasteve kur pasqyrat financiare dhe kontabiliteti i tyre është subjekt i
ligjeve ose i rregullimeve të veçanta.
Në nenin 3, pika 7, e ligjit ku bëhen përkufizimet për termat thuhet:
"Njësi ekonomike që nuk ndjekin qëllime fitimprurëse" janë njësitë
ekonomike publike, buxhetore, të qeverisjes qendrore dhe vendore
dhe njësitë që kontrollohen prej tyre, organizatat jofitimprurëse, si
dhe çdo sipërmarrje tjetër private, publike, politike, shoqërore ose
fetare, që nuk përputhet me përkufizimin e një njësie ekonomike që
ndjek qëllime fitimprurëse.
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Në komentet e Konsulentit të huaj, kur ka hartuar Strategjinë e
Zhvillimit për KKK, pika 6.1 faqe 23 e materialit të përgatitur, kuptohet
se ai është keqkuptuar për paketën e Standardeve kontabël që duhet
të zbatohen nga Njësitë jo-fitimprurëse, ku përfshihen edhe OJQ,
sipas Ligjit shqiptar të Kontabilitetit.
Në kuptimin më korrekt të asaj që është shkruar në ligj dhe duhet
kuptuar është fakti se: të gjitha njësitë ekonomike, ato fitimprurëse si
dhe ato jo-fitimprurëse, duhet të zbatojnë ligjin “ Për Kontabilitetin
dhe Pasqyrat Financiare”. Sa i takon se çfarë standardesh kontabël do
të zbatojnë njësitë ekonomike Jo- Fitimprurëse, atëherë kjo
saktësohet në nenin 4 të ligjit, pika 2.
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2. HARTIMI I NJË STANDARDI KONTABËL KOMBËTAR PËR
KONCENSIONET
Në vendin tonë nga viti 1995 janë evidentuar rastet e dhënies me
Koncencion të pasurisë apo të drejtave publike për t’u shfrytëzuar nga
biznesi privat vendas apo i huaj. Të tilla raste kemi dhënien me
koncencion të Aeroportit “ Nënë Tereza” një kompanie Gjermane,
dhënien me koncencion të shumë burimeve apo rezervave natyrore
nëntokësore për shfrytëzim të huajve apo kompanive vendase
(Minierat), Uzinën e Shkrirjes së Çelikut në Elbasan, etj.
Të tjera pasuri, shërbime dhe të drejta të shfrytëzimit, të Shtetit
Shqiptar janë dhe do të jenë në process për t’u dhënë me kontrata
Koncencioni.
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-Këto kontrata shoqërohen me transaksione që lidhen me
transferimin e pasurisë apo të Drejtës publike nga shteti tek
Biznesi Privat. Të tjera probleme financiare dhe të politikave
kontabël lidhen me këto lloj kontratash, sa i takon investimeve
që bëhen në objektet e vëna nën koncencion dhe qëndrimet që
duhet të mbahen lidhur me palët për raportimet financiare.
- Këtu përfshihen edhe aspektet e njohjes dhe të vlerësimit apo
matjes së pasurive nën koncencion.
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Nevojiten të sqarohen dhe trajtohen në optikën kontabël edhe
sa i përket njohjes së Aktiveve Afat Gjata Jomateriale në këto
raste. Kjo pasi kompania që merr një objekt në një kontratë
koncencioni paguan për Lejen/Licencën.

-Shfrytëzim të Burimeve dhe rezervave nëntokësore, për të
cilat ka një standard ndërkombëtar të Raportimit Financiar për
to, por që në rastin tonë kompanitë që kanë fituar një kontratë
të tillë nuk janë p.sh. Kompani që duhet të zbatojnë SNK/IFRS.
- Standardi do qartësojë edhe profesionistët dhe bizneset për
këto kontrata, por edhe qëndrimet e strukturave publike
(tatimet), dhe në përgjithësi do të përmirësojë cilësinë e
raportimeve financiare të korporatave.
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FALEMINDERIT

14

