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AKM-ja organizon trajnim për përmirësimin e raportimit financiar për 
ndërmarrjet shoqërore  

 
Prishtinë,  5 korrik, 2004 – Mbi dyqind menaxher financiar gjatë tri javëve të kaluara kanë 
marrë pjesë në një numër të madhë të seminarëve rajonal mbi çështjet e kontabilitetit, me 
qëllim të përmirësimit të kualitetit të raporteve financiare të ndërmarrjeve shoqërore në 
Kosovë. Organizuar nga departamenti për kontroll dhe mbikqyrje (“DK&M”) i Agjencisë 
Kosovare të Mirëbesimit (“AKM-së”), trajnimi është bazuar në Standardet e reja të 
Kontabilitetit në Kosovë, “SKK”, të cilat janë bazuar në Parimet Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit.  
 
“Ne presim që seminaret do të kontribojnë dukshëm në rritjen e korrektsisë dhe saktësisë 
së raporteve financiare të prezentuara nga ndërmarrjet shoqërore”, deklaroi z. Gjosh Dik, 
drejtor i DK&M-së,. “ Përmirësimi i kualitetit të raporteve financiare do të ndihmon në 
shmangjen e gjobave ndaj NSH-ve të cilat administrata tatimore mund ti ngarkoj për 
raportet financiare të paraqitura gabimisht”  deklaroi z. Afrim Hoti, zyrtar i lartë për 
kontabilitet dhe kontroll, i cili ka qenë edhe trajnues udhëheqës në pesë seminare. 
 
Raportet e sakta dhe komplete gjithashtu do të ofrojnë një pasqyrë të qartë të situatës 
ekonomike të kompanive, që është vendimtare për tërheqjen e interesimit të investitorëve 
të mundshëm. “ky lloj i seminarit është një mbështetje e rëndësishme për programin e 
privatizimit. Përgatitë kompanitë për shitje duke përdorur formatin financiar me të cilin 
bota e ndërmarrjeve të lira është e njohur, dhe  ndihmon në përgatitjen e puntorëve për 
vendet e reja të punës ku këto sisteme të kontabilitetit dhe raportimit përdoren” , tha z. 
Kirk Adams, zëvendës drejtor i departamentit për privatizim në AKM.  
 
AKM-ja kishte ftuar 287 menaxherë finaciar që përfaqësonin të gjitha NSH-të të cilat 
momentalisht janë aktive në Kosovë. Pesë seminaret u mbajtën në Pejë, Prizren, 
Prishtinë, Mitrovicë dhe Gjilan. Përqindja e përgjithshme e pjesëmarrjes arriti në 77 % , 
me shkallën më të lartë të pjesëmarrjes në Gjilan, ku 65 nga 76 të ftuarit ishin të 
pranishëm.   
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