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Organizatat që kemi patur bashkëpunuar gjat vitit 2001-20111 

• UNDP _ United Nations Development Programme  
• APPK _ Agjemcioni i përkrahjes së punësimit në Kosovë 

 
1. Business Finance and Bookkeeping   VITI  2009 

According to the UNDP contract nr.19/2009 is given the Training for former KPC- female group in accordance with 
KPC Resettlement Programme : 
Curricula 

• Knowledge’s on financial calculations – Bookkeeping, including personal working techniques on 
calculating the financial reports 
A.    Book-keeping     A. Finance 
1. Enterprise and Book-keeping  1. Enterprises 
2. Instruments and financial resources   2.Financial Accounting for Small and Medium Enterprises 
3. Accounting documents     3.Bookkeeping 
4. Conto notion     4.Financial statements 
5. Cash evidence     5.Information’s 
6. Notion of Accountnumber   
7. Buyers evidence  
8. Evdience of supplier obligation 
9. Taxes and Contributions   
10. Material in and out Documents 
11.Warehouse evidence 
 
 

   
              

Age         20 to 30 year    1 pers.   12.50 % 
               30 to 50 year     7 pers.   87.50 % 
gender    male                  0 pers.   0.00   % 
               female               8 pers.   100.0  % 
              Total:                  8 pers.   100.0 % 

 According to curricula of Business Finance and Bookeeping prepared by ABSK, is given the training to the 7 
female group of former KPC . The trainings is given in regularly basis from 16.11.2009 to 04.12.2009 starting from 
11.00 to 16.00 covering 80 lessons. 

 Training was held in the trainings room of ABSK in 
Gjakova.In the seminar are given both theoretical 
knowledges and practical exercises simulating the real 
working conditions on bookkeeping and financial 
reporting of financial statements. 
           On Friday 04.11.2009 in the morning sesion is 
vizited the Public Enterprise Thermoheating of Gjakova, 
where practicaly is shown the bookkeeping methodology 
and finance. 
During the afternoon sesion is visited the Private 
Enterprise “ Brown Suisse “ a milk producer in Demjan- 
Municipality of Gjakova . There are given the practical 
knowledge on managing the mini eneterprise, the 
challenges and benefits. Also there are shown how thay 



are keeping their financial and business data in general. Certifikate for  „Business Finance and Bookkeeping ” 
 
 
 
2 .Kontabi l itet  dhe Financa  Viti 2009 
Sipas kontratës së UNDP-së nr.19/2009 është dhënë trajnim për TMK-në ish-grupit femra në përputhje me TMK-në 
zhvendosja e Programit: 
Curricula 
Njohuri mbi llogaritjet financiare - kontabilitetit, duke përfshirë teknikat personale që punojnë në llogaritjen e 
raporteve financiare 
A.    Kontabilitet    B. Finance 
1.Ndërmarrjet dhe Kontabiliteti   1.Ndërmarrjet 
2. Instrumentet dhe burimet financiare       2.Kontabiliteti financiar për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme   
3. Dokumentet e kontabilitetit   3.Kontabilitetit   
4. Nocion Conto     4.Pasqyrat financiare    
5. Dëshmi e paras së gatëshme   5.Informata 
6. Nocioni i numrit të Akontës 
7. Blerësi provë 
8. Evdience e detyrimeve furnizuesit 
9. Tatimet dhe kontributet 
10. Materiali brenda dhe jashtë Dokumente 
11.Dëshmi e Depove 
 

 
           
                     Vizit në ndërmarrjen e përpunimit të qumështi 

Mosha: 20 deri 30 vjeq   1 veta   12.50% 
 30 deri 50 vjeq  7  veta   87.50% 

Gjinija:  Mashkull  0  veta    0.00  % 
 Femer   8  veta   100.0% 
TOTAL:   8  veta  100.0% 

Sipas programeve mësimore të Biznesit dhe Financave kontabilitet përgatitur nga ABSK, është dhënë trajnim për  7 
femra e ish-të TMK-së. Trajnime është mbajtur pa nderprer  nga 16.11.2009 në 04.12.2009 duke filluar 11,00-16,00 
mbuluar 80 mësime. 

            Trajnimi u mbajt në dhomën e ABS-K  në 
Gjakova.Në trajnim janë dhënë dy metoda mësimore 
teori dhe ushtrime praktike ku jan simuluar kushtet 
reale të punës në kontabilitetit dhe raporti i pasqyrave 
financiare. 
           04.11.2009 Të premten në mëngjes është 
vizituar Ndërmarrjeve Publike Thermoheating së 
Gjakovës, ku praktikisht është treguar metodologjinë e 
kontabilitetit dhe financave. 
Gjatë vizitës pasdite është vizituar Ndërmarrja Private 
"Kafe Suisse" prodhues  qumësht në Demjan-
Komunën e Gjakovës. Janë dhënë njohuri praktike në 
menaxhimin e ndermarrjes , sfidat dhe përfitimet. 



Gjithashtu ka treguar se sa ata kan mbajtur të dhënat e tyre financiare dhe të biznesit në përgjithësi. 
Çertifikata që leshohët kandidatëve që kan kryar trajnimin 

                „Financa dhe Kontabilitetit” 


