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ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT

FJALORI I SHPREHJEVE

AP

Auditori i Përgjithshëm

BE

Bashkimi Evropian

BK

Buxheti i Kosovës

EUROSAI

Organizata Evropiane e Institucioneve Supreme të Auditimit

INTOSAI

Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve Supreme të Auditimit

ISA

Institucioni Suprem i Auditimit

KMFP

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

OB

Organizata Buxhetore

PFV

Pasqyrat Financiare Vjetore

RVP

Raporti Vjetor i Performancës

RVA

Raporti Vjetor i Auditimit

RFV/BK

Raporti Financiar Vjetor i Buxhetit të Kosovës

SNA

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit

SNISA

Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit

TI

Teknologjia Informative

ZKA

Zyra Kombëtare e Auditimit
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FJALA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM
Kam kënaqësinë të prezantoj
Raportin Vjetor të Performancës
dhe Raportin e auditimit të
Pasqyrave vjetore financiare të
Zyrës Kombëtare të Auditimit
(ZKA) për vitin 2017.
Puna jonë është mbështetur në
Planin Vjetor të Punës që
paraprakisht i është dorëzuar
Kuvendit
të
Republikës
së
Kosovës.
Këtë vit një vëmendje të veçantë,
përveç tjerash i është kushtuar
auditimeve të performancës në
fusha me interes strategjik,
paralelisht me realizimin e auditimeve të rregullsisë të të gjitha organizatave publike.
Raporti i performancës së aktiviteteve të ZKA-së, për vitin 2017, është hartuar duke përdorur
instrumente të Kornizës së Matjes së Performancës së Institucioneve Supreme të Auditimit dhe
dëshmon për qëllimin e ZKA-së për të rritur besueshmërinë përpara Kuvendit dhe qytetarëve të
Kosovës.
Ne kemi arritur të përmbushim me sukses të plotë mandatin ligjor. Gjatë periudhës raportuese,
kemi arritur të përfundojmë brenda afatit dhe në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të
Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA) të gjitha raportet e auditimit të rregullsisë. Po ashtu,
kemi dyfishuar numrin e auditimeve të ndërmarrjeve publike krahasuar me vitin paraprak.
Duke pasur si vizion ndikimin afatgjatë të auditimit në forcimin e qeverisjes së mirë dhe rritjen e
vazhdueshme të cilësisë së punës sonë, besoj që ZKA përmes raporteve të auditimit dhe këshillave
të drejtpërdrejta, u ka ofruar përkrahje praktike autoriteteve publike.
Për sezonën audituese 2016/2017 kemi publikuar 92 auditime të rregullsisë, 11 auditime të
performancës dhe katër auditime të ndërmarrjeve publike që kanë qenë në mandatin tonë.
Raportet tona përmbajnë informata dhe rekomandime të rëndësishme për përmirësimin e
menaxhimit ekonomik dhe financiar dhe për shfrytëzimin më të mirë të fondeve publike.
Kemi vazhduar investimin në zhvillimin profesional të burimeve njerëzore. Përveç trajnimeve të
vazhdueshme profesionale, një numër i konsiderueshëm i stafit ka ndjekur programin e
certifikimit për auditorë dhe rezultatet janë evidente. Po ashtu, në vazhdimësi janë zhvilluar
trajnime për lidership dhe menaxhment në bashkëpunim me institucionet partnere dhe
organizatat rajonale e ndërkombëtare të institucioneve supreme të auditimit.
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Gjatë periudhës raportuese, ZKA ka intensifikuar bashkëpunimin me palët e interesit në vend dhe
jashtë vendit duke rritur bashkëpunimin me sektorin e drejtësisë dhe është rritur ndjeshëm
komunikimi me organizatat e shoqërisë civile. Pjesëmarrja dhe kontributi i ZKA-së në aktivitetet
rajonale dhe ndërkombëtare në fushën e auditimit ka qenë i suksesshëm dhe është vlerësuar lartë.
Një kapitull i veçantë i punës sonë lidhet me raportimet në Komisionet Parlamentare të Kuvendit
të Kosovës. Në vazhdimësi kemi bërë përpjekjet tona t’u përgjigjemi të gjitha kërkesave të
deputetëve dhe trupave të Kuvendit duke ofruar ekspertizën dhe produktet tona.
Vlerësimet e punës sonë në Raportin e Progresit për Kosovën (2018), të Bashkimit Evropian,
Raportin e Monitorimit për Administratën Publike (2017), të publikuar nga SIGMA, Raportin
Barometri i Ballkanit (2017), të Këshillit për Bashkëpunim Rajonal kanë nxjerrë ZKA-në jo vetëm
si njërin ndër institucionet më kredibile në vend, por edhe në Ballkanin Perëndimor.
Dëshiroj me këtë rast të falënderoj të gjitha palët që kanë ndihmuar në realizimin e objektivave
tona.
Më lejoni po ashtu të shpreh respektin për personelin e Zyrës dhe për subjektet e audituara që
kanë punuar së bashku për përmbushjen e objektivave audituese, në interes të përmirësimit të
qeverisjes në institucionet publike në Kosovë.
Fokusi jonë në aktivitetet e ardhshme do të jetë i orientuar në vazhdimësi në rritjen e mëtejshme
të cilësisë së auditimeve dhe rritjen e kapaciteteve institucionale të Zyrës Kombëtare të Auditimit.
Besoj që ky raport do të jap një informacion të bollshëm për punën tonë gjatë vitit 2017, derisa ne
mbesim në dispozicion të Kuvendit për të shpalosur në detaje rezultatet tona.

Prishtinë, 30 prill 2018

Besnik Osmani
Auditor i Përgjithshëm

5

RAPORTI VJETOR I PERFORMANCËS SË ZKA-së

Misioni dhe Vizioni i ZKA-së
ZKA është institucion i pavarur në shërbim të qeverisjes së mirë dhe publikut. ZKA-ja është e
përkushtuar në përmbushjen e mandatit të saj kushtetues e ligjor me një vizion të qartë drejt së
ardhmes.

Vizioni
Institucion i besueshëm i auditimit që përmirëson qeverisjen në sektorin publik në interes të
qytetarëve.

Misioni
Përmes auditimeve cilësore fuqizojmë llogaridhënien në administratën publike për përdorimin
efektiv, efikas dhe ekonomik të burimeve kombëtare.

Vlerat
“Vlerat e Zyrës Kombëtare të Auditimit janë: pavarësia, profesionalizmi, integriteti dhe
transparenca”

Veprimtaria e ZKA-së:
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kryen auditime për të siguruar se qeveria dhe entitetet e sektorit publik janë përgjegjëse
për përdorimin dhe administrimin e fondeve publike;



forcon përgjegjshmërinë, transparencën dhe integritetin duke audituar në mënyrë të
pavarur aktivitetet e sektorit publik dhe duke raportuar gjetjet e tyre;



iu ndihmon zyrtarëve të ngarkuar me qeverisjen e sektorit publik, të përmbushin
përgjegjësitë e tyre përmes gjetjeve të auditimit, rekomandimeve dhe duke marrë masa
korrigjuese të përshtatshme; dhe



raporton mbi rezultatet e auditimit, duke i dhënë në këtë mënyrë mundësinë publikut të
shikoj dhe të monitoroj përgjegjshmërinë e qeverisë dhe të entiteteve të sektorit publik.

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT

Përmbledhje ekzekutive
Raporti i performancës së aktiviteteve të ZKA-së, për vitin 2017, për të demonstruar nivelin e
performancës së ZKA-së kundrejt standardeve të INTOSAI-it bazohet në strukturën e Kornizës së
Matjes së Performancës së ISA-ve. Kjo kornizë ka një grup treguesish për të matur performancën
e ISA-ve kundrejt praktikave më të mira ndërkombëtare në drejtim të menaxhimit institucional
ashtu edhe të performancës së veprimtarisë audituese. ZKA bazuar në këtë metodologji ka kryer
vlerësimin e gjashtë fushave si në vijim:
Fusha e parë e Kornizës së Matjes së Performancës së ISA-ve është “Pavarësia dhe Korniza
Ligjore”.
Ligji për “Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të Auditimit” i miratuar në vitin 2016
ka forcuar pavarësinë funksionale, financiare dhe operative si parakusht për përmbushjen e
mandatit kushtetues e ligjor të Auditorit të Përgjithshëm dhe ZKA-së. Ligji i jep një mandat të gjerë
të auditimit të të gjitha aktiviteteve financiare, administrative dhe të tjera, programe dhe projekte,
përfshirë edhe proceset.
Për të zbatuar në praktikë Ligjin për ZKA-në, u hartuan aktet nën ligjore si: Rregullore për
Marrëdhënie Pune, Rregullore për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të
Punës në ZKA, Udhëzimin Administrativ për Zbatimin e të Drejtave dhe Përgjegjësive të Zyrës
Kombëtare të Auditimit dhe Entiteteve të Audituara, Rregullorja për Administrimin e
Dokumenteve etj.
Indikatorët matës për fushën “Qeverisja e mirë dhe Etika”, tregojnë se për përmbushjen e vizionit
të ZKA-së, ZKA ka në zbatim “Planin Zhvillimor Korporativ 2015-2020”, që përcakton orientimin
strategjik të institucionit me synimin që të arrihet qëndrueshmëria institucionale, të ruhet dhe
ngritet më tej cilësia e qeverisjes korporative dhe cilësia e auditimit dhe në këtë mënyrë të
kontribuohet në përmirësimin e qeverisjes në vend. Ky dokument strategjik është në proces të
rishikimit.
ZKA ka bërë përshtatje të strukturës organizative me qëllim të shfrytëzimit sa më efikas të gjitha
burimeve të saj, për arritjen e objektivave strategjike të organizatës.
Bazuar në faktin se Kodi i Etikës është një deklaratë e vlerave dhe parimeve të cilat e udhëheqin
punën audituese për të siguruar besim tek institucioni, ZKA gjatë vitit 2017 ka hartuar një Kod të
ri të Etikës dhe Mirësjelljes nën frymën e parimeve që përmban Kodi i Etikës i INTOSAI-t.
ZKA-ja vepron mbi themelet e transparencës dhe të llogaridhënies. Për këtë arsye ka ndërtuar një
komunikim efektiv si në drejtim vertikal ashtu edhe në atë horizontal. Sa i përket kontrolleve të
brendshme, ZKA, ka të ndërtuar një sistem të tillë që aktivitetet e saj i kryen nëpërmjet rregullave
dhe procedurave të vendosura për procese të ndryshme.
Indikatorët matës për fushën “Mbulimi i auditimeve dhe raportimi” janë rezultatet e auditimit
të rregullsisë, të performancës dhe ndikimi i tyre që i shtojnë vlerë menaxhimit financiar të
institucioneve publike. Përgjithësisht indikatori ka të bëjë me numrin e auditimeve (mbulimi i
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auditimeve dhe raportimi), pra me veprimtarinë audituese dhe reagimin e subjekteve të audituara
ndaj rekomandimeve të dhëna nga ZKA.
Gjysmën e parë të vitit 2017 e karakterizon një punë intensive e përfundimit të auditimeve të
rregullsisë për vitin 2016. Kemi publikuar 92 raporte të auditimit të rregullsisë, katër raporte të
ndërmarrjeve publike, 10 raporte të auditimit të performancës dhe dy raporte auditimi të
projekteve të financuara nga donatorët. Detajet për këto raporte janë të prezantuar më poshtë në
këtë Raport.
Një nga treguesit kryesor të matjes së ndikimit të auditimit është shkalla e zbatimit të
rekomandimeve. Me qëllim të rritjes së shkallës së zbatimit të rekomandimeve, me Raportin Vjetor
të Auditimit 2016, Auditori i Përgjithshëm i ka rekomanduar Kuvendit që të kërkojë nga Qeveria
një plan veprimi për zbatimin e rekomandimeve dhe të raportojë për progresin e arritur në
Komisionin për Mbikëqyrjen e Financave Publike.
Mbi bazën e pavarësisë funksionale, në fillim të çdo sezoni të auditimit, ZKA-ja harton planin
vjetor të auditimit. Për sezonën audituese 2017/2018, numri i auditimeve është në rritje në
krahasim me vitin paraprak. Janë planifikuar 101 auditime të rregullsisë, përfshirë në këtë numër
janë edhe nëntë auditime të pasqyrave financiare të ndërmarrjeve publike.
Meqë, auditimet e performancës promovojnë qeverisjen e mirë, ZKA-ja e ka mbajtur vëmendjen
tek shtimi i numrit dhe rritja e cilësisë së auditimeve të performancës. Kryerja e auditimeve të
performancës është në linjë me objektivat e ZKA-së, kështu që për sezonën audituese 2017/2018,
janë planifikuar 20 auditime të performancës të fushave të ndryshme si arsimi, shëndetësia,
mjedisi, zhvillimi ekonomik, dhe sistemet e teknologjisë së informacionit.
Sipas indikatorit matës “Menaxhimi Financiar, Pasuritë dhe Shërbimet Mbështetëse”, ZKA-ja i
menaxhon operacionet e veta me ekonomicitet, efikasitet dhe efektivitet në përputhje me ligjet dhe
rregulloret në fuqi. Pasqyrat financiare të ZKA-së publikohen dhe janë subjekt i auditimit të
jashtëm të pavarur. ZKA publikon buxhetin mbi burimet financiare dhe raporton për përdorimin
e këtyre burimeve.
“Burimet njerëzore dhe trajnimet”. Qëllimi i ZKA-së është që të përmirësojë në vazhdimësi
performancën e vet, e kjo mund të arrihet duke investuar në zhvillimin profesional të burimeve
njerëzore. Trajnimi i vazhdueshëm profesional brenda dhe jashtë vendit është parë si një mënyrë
për të kontribuar në cilësi më të mirë dhe qasje efektive për ngritjen e kapaciteteve.
“Komunikimi dhe bashkëpunimi me palët e interesit” është një nga objektivat strategjike të
ZKA-së që ata ta kuptojnë punën audituese dhe rezultatet e saj. Ky komunikim gjatë vitit është
intensifikuar me Legjislativin, Ekzekutivin dhe Gjyqësorin. Meqë, shoqëria është gjithnjë e më e
vetëdijshme për mbajtjen e qeverive të përgjegjshme, ZKA ka për qëllim që të arrijë direkt tek
qytetarët dhe shoqëria civile duke vendosur një komunikim të rregullt, me qëllim krijimin e një
forumi konsultativ për të koordinuar bashkëpunimin dhe fuqizuar më shumë transparencën dhe
llogaridhënien. Bashkëpunimi me palët e interesit bëhet përmes Rrjetit të ISA-ve, Komitetit të
Kontaktit, INTOSAI dhe EUROSAI. Synimi i ZKA-së është anëtarësimi me të drejta të barabarta
në këto organizata dhe grupime.
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Fokusi jonë në aktivitetet e ardhshme do të jetë i orientuar në:


Rritjen e cilësisë së auditimeve, në përputhje me SNISA-të



Rritjen e portofolios së auditimeve të performancës, përfshirë auditimet e TI-së



Ngritjen dhe forcimin e kapaciteteve të brendshme institucionale



Thellimin e bashkëpunimit me Kuvendin, përkatësisht komisionet parlamentare



Komunikimin efektiv dhe bashkëpunimin me shoqërinë civile dhe mediat



Intensifikimin e bashkëpunimit bilateral me ISA-të tjera, dhe



Angazhimin për anëtarësimin në organizatat rajonale e ndërkombëtare të ISA-ve
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1

Auditori i Përgjithshëm dhe Zyra Kombëtare e
Auditimit

Hyrje
Auditori i Përgjithshëm është një institucion kushtetues i pavarur dhe i raporton drejtpërdrejtë
Kuvendit. ZKA ndihmon Auditorin e Përgjithshëm, mandati dhe detyrat e të cilit janë përcaktuar
me Kushtetutë dhe me Ligjin nr. 05/L-055 “Për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të
Auditimit të Republikës së Kosovës”.
Ruajtja e objektivitetit dhe pavarësisë së ZKA-së nga organizatat të cilat i auditon është
vendimtare. Objektiviteti dhe pavarësia duhet të sigurohen me anë të zbatimit të mirë të një
mandati të gjerë, të qëndrueshëm dhe ligjor, pajtueshmërisë me standardet e auditimit në sektorin
publik të pranuara ndërkombëtarisht, dhe një kodi të brendshëm për mirësjellje profesionale.
Aktiviteti i Zyrës Kombëtare të Auditimit
ZKA kryen auditime të rregullsisë të Buxhetit të Kosovës dhe të gjitha organizatave buxhetore në
bazë vjetore, ku përfshihen Kuvendi, Zyra e Presidentit, Zyra e Kryeministrit, Ministritë dhe
Agjencitë ekzekutive, Komunat, Institucionet e pavarura dhe ndërmarrjet publike.
ZKA kryen auditime të performancës, të projekteve të financuara nga fondet donatorëve dhe
institucioneve financiare ndërkombëtare, si dhe auditime të sistemeve të TI. Këto auditime kryhen
në mënyrë që të vlerësojmë nëse programet qeveritare janë duke u menaxhuar si duhet,
ekonomikisht dhe në mënyrë efikase, dhe nëse janë vendosur masa për matjen dhe raportimin e
efikasitetit të tyre.
ZKA raporton për auditimet e saj tek Kuvendi, përkatësisht Komisioni për Mbikëqyrje të
Financave Publike (KMFP). Raportet individuale të auditimit u dërgohen entiteteve të audituara
dhe publikohen në ueb faqen e ZKA-së. Raportet e auditimit përmbajnë rekomandime me qëllim
të nxitjes së ndryshimit dhe zbatimit të praktikave më të mira. Në këtë mënyrë, Kuvendit,
institucioneve të audituara, taksapaguesve dhe publikut në përgjithësi i ofrojmë informacione për
menaxhimin e financave publike dhe për pajtueshmërinë e vendimeve të tyre administrative.
Me qëllim që të ndihmojmë në zbatimin, zhvillimin dhe qëndrueshmërinë e Menaxhimit të
Financave Publike, ne do t’i sigurojmë tatimpaguesit dhe donatorët ndërkombëtar se burimet
publike përdoren në mënyrë ekonomike, efektive dhe efikase. Këtë do ta bëjmë duke siguruar se
fondet publike raportohen, administrohen dhe përdoren në mënyrën e duhur dhe me maturi.
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Procesi i llogaridhënies
Pasqyrat Financiare Vjetore (PFV) përgatiten sipas Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe
Përgjegjësitë. Ato duhet të jenë në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit të
Sektorit Publik mbi bazën e parasë së gatshme. Për të na mundësuar të dëshmojmë
përgjegjshmërinë dhe objektivitetin tonë, Kuvendi çdo vit do të angazhoj një firmë të jashtme të
pavarur dhe të pranuar ndërkombëtarisht që të kryejë auditimin e Pasqyrave Financiare Vjetore
të ZKA-së. Raporti i auditimit publikohet në ueb faqen e ZKA-së.
Përveç auditimeve të jashtme, edhe auditimet e brendshme të kryera nga Njësia për Auditim të
Brendshëm sigurojnë Auditorin e Përgjithshëm që ZKA-ja vepron në pajtueshmëri me ligjet, aktet
e brendshme nënligjore dhe politikat e veta.
Kush do të rishikojë financimin e ZKA-së?
ZKA përgatit dhe dorëzon çdo vit në Kuvend kërkesat buxhetore. KMFP dhe Komisioni për
Buxhet dhe Financa (KBF) mund të kërkojnë sqarimet e nevojshme për kërkesën buxhetore të
ZKA-së dhe për të diskutuar mbi planet, prioritetet, objektivat e performancës, raportimin vjetor
të performancës, dhe praktikat tona të menaxhimit.
Vëzhgimet mbi Performancën e ZKA-së dhe Ndikimin e saj
ZKA, nëpërmjet auditimeve ka për synim të kontribuojë dhe të ndikojë drejtpërdrejtë në
ndryshimin e jetës së qytetarëve të bazuar edhe në SNISA 12 “Vlerat dhe përfitimet e
Institucioneve Supreme të Auditimit – Për një ndryshim në jetën e qytetarëve”.
Vlerësime për performancë të ZKA-së dhe për ndikimin e saj kanë dhënë edhe institucione
ndërkombëtare si: Raporti “Barometri i Ballkanit për vitin 2017”, i publikuar nga Këshilli për
Bashkëpunim Rajonal (RCC), të cilit i referohet edhe SIGMA në raportin e saj për vitin 2017. Sipas
këtij raporti, anketat e bëra me qytetarët në Kosovë tregojnë që ata kanë besim që ZKA mund të
ketë ndikim pozitiv në menaxhimin financiar në Kosovë. Mbi 48% e respondentëve i besojnë ZKAsë, ndërsa 67% e tyre pajtohen që ZKA mund të ndikoj që ta bëjë qeverinë më të përgjegjshme në
shpenzimin e parasë publike. Këto norma janë të larta në krahasim me vendet tjera në rajon.
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2

Performanca e Zyrës Kombëtare të Auditimit

Korniza e Matjes së Performancës së ISA-ve, si dokument standard i INTOSA-it, ka 25 tregues për
të matur performancën e ISA-ve kundrejt praktikave më të mira ndërkombëtare në drejtim të
menaxhimit të institucionit ashtu edhe të performancës së veprimtarisë audituese të grupuara në
gjashtë fusha:


Pavarësia dhe Korniza ligjore;



Qeverisja e Brendshme dhe Etika;



Cilësia e Auditimit dhe Raportimi;



Menaxhimi Financiar, Pasuritë dhe Shërbimet mbështetëse;



Burimet njerëzore dhe Trajnimet; dhe



Komunikimi dhe Bashkëpunimi me Palët e Interesit.

Raporti i Performancës së ZKA-së, për vitin 2017, është kryer bazuar në këtë dokument standard
dhe ka përcaktuar 16 tregues kryesor performance të fushave të sipërpërmendura. Matja e tillë e
performancës mundëson që të identifikojmë pikat e forta dhe të dobëta të punës audituese si dhe
të menaxhimit të organizatës.
Matja e punës nëpërmjet këtyre treguesve jep një pasqyrë të aktiviteteve dhe rezultateve të fushave
të një ISA. Matjet e performancës në bazë të këtyre treguesve, e bëjnë të mundur krahasimin e
performancës së aktiviteteve të një ISA me institucionet tjera simotra.

2.1

Pavarësia dhe Korniza ligjore

Kjo fushë mbulon mandatin ligjor të ZKA-së dhe pavarësinë e saj. SNISA 1 (Deklarata e Limës)
dhe SNISA 10 (Deklarata e Meksikës mbi Pavarësia e ISA-ve) është baza e praktikave të mira për
këtë fushë. Indikatorët matës që ZKA-ja ka aplikuar për këtë fushë janë: pavarësia dhe mandati i
ZKA-së.
Pavarësia e Auditorit të Përgjithshëm dhe e Zyrës Kombëtare të Auditimit
Kushtetuta e Republikës së Kosovës përcakton kompetencat e Auditorit të Përgjithshëm e që është
bazë për organizimin, funksionimin dhe mandatin e tij në kryerjen e auditimeve.
Me hyrjen në fuqi të Ligjit nr. 05/L-055 “Për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të
Auditimit” nga qershori i vitit 2016, është konsoliduar pavarësia funksionale, financiare dhe
operative. Auditori i Përgjithshëm dhe ZKA-ja ka liri të plotë veprimi në kryerjen dhe ushtrimin e
funksioneve dhe kompetencave për të zbatuar mandatin e tij në pajtim me Kushtetutën, Ligjin dhe
Standardet Ndërkombëtare të Auditimit në sektorin publik. Sipas legjislacionit në fuqi, Auditori i
Përgjithshëm është i pavarur në organizimin dhe menaxhimin e ZKA-së.
Auditori i Përgjithshëm për ushtrimin e detyrave dhe kompetencave të përcaktuara në Kushtetutë
dhe ligj, është llogaridhënës para Kuvendit të Kosovës.
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Progresi pas miratimit të Ligjit nr. 05/L-055 “Për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën
Kombëtare të Auditimit të Republikës së Kosovës”
Me hyrjen në fuqi të Ligjit, Auditori i Përgjithshëm me qëllim të përmbushjes së detyrimeve ligjore,
filloi me hartimin e rregulloreve të brendshme për të përcaktuar organizimin dhe menaxhimin e
brendshëm të ZKA-së. Gjatë periudhës raportuese janë hartuar dhe aprovuar: Rregullorja për
Marrëdhënie Pune, Rregullorja për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të
Punës në ZKA, Udhëzimin Administrativ për Zbatimin e të Drejtave dhe Përgjegjësive të Zyrës
Kombëtare të Auditimit dhe Entiteteve të Audituara, Rregullorja për Administrimin e
Dokumenteve etj.
Mandati i Zyrës Kombëtare të Auditimit
Ky tregues vlerëson autoritetin operacional të ZKA-së të përcaktuar në kornizën ligjore. Në
cilësinë e institucionit suprem të auditimit të burimeve financiare qeveritare, ISA-i duhet të ketë
autoritet të mjaftueshëm sipas kornizës ligjore, në të cilën përcaktohet roli i tij dhe përshkruhen
qartësisht operacionet e Financave Publike për të cilat ai ka përgjegjësinë ligjore t’i auditojë.
Dimensionet për të vlerësuar këtë tregues janë:
i)

Mandati i mjaftueshëm dhe i gjerë

Ligji “Për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të Auditimit të Republikës së Kosovës”,
AP i jep një mandat të gjerë të auditimit të të gjitha aktiviteteve financiare, administrative,
programeve dhe projekteve, përfshirë proceset e të ardhurave nga shitja e pasurive, privatizimit
dhe koncensionet. ZKA mund të kryejë auditime të rregullsisë edhe në Ndërmarrjet Publike. Po
ashtu, kryen edhe auditime të performancës për të vlerësuar efikasitetin, efektivitetin dhe
ekonomicitetin e një aspekti të veçantë të operacioneve në tërësi ose të pjesshme të ndonjë
institucioni, programi ose aktiviteti.
ii) Qasja në informacione
Auditori i Përgjithshëm ka qasje të pakufizuar në të gjitha informatat dhe shpjegimet, që vlerëson
se i nevojiten për qëllime të auditimit. Zyrtarët e autorizuar nga AP munden në çdo kohë të
arsyeshme të hyjnë dhe të qëndrojnë në objektet e entitetit ose institucionit i cili është i caktuar që
të auditohet.
iii) E drejta dhe detyrimi për të raportuar
Auditori i Përgjithshëm e ka autoritetin e kërkuar nga Kushtetuta që në mënyrë të pavarur të
raportoj gjetjet e çdo viti në Kuvend, të cilit i paraqet:


Raportin për zbatimin e Buxhetit të Shtetit;



Mendimin për raportin e Qeverisë për shpenzimet e vitit financiar të shkuar, para se të
miratohet nga Kuvendi;



Raportin vjetor për veprimtarinë e ZKA-së.

ZKA, të gjitha raportet e veta vjetore të auditimit duhet t’i bëj publike.
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2.2

Qeverisja e brendshme dhe etika

Kjo fushë mbulon qeverisjen e brendshme dhe etikën e ZKA-së. Indikatorët matës që ZKA ka
aplikuar janë: planifikimi strategjik, mjedisi i kontrollit organizativ, komunikimi i brendshëm dhe
planifikimi i auditimeve.
Objektivë e ISA-ve duhet të jetë promovimi i transparencës dhe llogaridhënies përmes
mirëqeverisjes dhe etikës për të përmbushur mandatin e tyre.

2.2.1

Planifikimi strategjik & operativ

Planifikimi strategjik - Që një organizatë të jetë e suksesshme është e nevojshme që të përcaktohen
objektivat më të rëndësishme të saj në kuadër të një plani strategjik. Për përmbushjen e vizionit të
saj, ZKA-ja ka në zbatim “Planin e Zhvillimit Korporativ 2015-2020”. Ky dokument përmban tri
shtylla të cilat adresojnë sigurimin e pronësisë vendore dhe qëndrueshmërinë institucionale,
kontributin në forcimin e qeverisjes së mirë, ruajtjen dhe ngritjen e cilësisë së qeverisjes
korporative dhe të auditimit.
Me miratimin e Ligjit për Auditorin e Përgjithshëm dhe me ardhjen e Auditorit të ri ka ndryshuar
qasja strategjike dhe për këtë arsye Auditori i Përgjithshëm, në vitin 2017, ka themeluar një grup
punues i cili është në proces të hartimit të strategjisë së re 2018-2020.
Dokumentet strategjike të ZKA-së janë publike dhe të qasshme si për personelin e ZKA-së ashtu
edhe për publikun e gjerë.
Plani Vjetor i Punës – Me qëllim të menaxhimit të aktiviteteve të përditshme, për sezonën
audituese 2017/2018, ZKA hartoi Planin Vjetor të Punës, plan i cili përmban objektivat e ZKA-së,
llojet e auditimeve, procesin e auditimit, planin vjetor të auditimit dhe organizimin, buxheti dhe
burimet njerëzore, bashkëpunimi dhe projektet.

2.2.2

Mjedisi i kontrollit organizativ

ISA duhet të ketë një sistem të kontrollit të brendshëm që ofron siguri të arsyeshme se operacionet
e saj i menaxhon në mënyrë efikase dhe ekonomike në përputhje me ligjet dhe rregulloret sipas
Standardit të Qeverisjes 9100 të INTOSAI-t. Përveç kësaj, ISA duhet të ketë edhe një sistem të
kontrollit të cilësisë që e siguron cilësinë e gjithë punës së saj (SNISA 40).
Në funksion të këtyre janë ndërmarrë disa hapa konkret:
Ndryshimet e strukturës organizative
Për të përmbushur pritjet nga ZKA-ja, Auditori i Përgjithshëm ka bërë një përshtatje të re të
strukturës organizative me qëllim të arritjes së objektivave strategjike të organizatës.
Për të forcuar kontrollin e cilësisë në auditim, në linjë me standardin ISSAI 40 “Kontrolli dhe
Sigurimi i Cilësisë”, me strukturën e re organizative u krijua Divizioni për Menaxhimin e Cilësisë
në Auditim si divizion i veçantë. Po ashtu, në funksion të arritjes së objektivave të ZKA-së, u
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krijuan edhe dy departamente të reja: Departamenti për auditimin e ndërmarrjeve publike dhe
Departamenti për auditimin e prokurimit dhe projekteve. Ndërsa si pjesë e departamentit të
performancës ka hyrë edhe auditimi i sistemeve të TI.
Rregullorja e re për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës, përmban
rregullat për organizimin dhe funksionimin e ZKA-së.
Hartimi i Kodit të Etikës së ZKA-së
Bazuar në faktin se Kodi i Etikës është një deklaratë e plotë e vlerave dhe parimeve të cilat e
udhëheqin punën e përditshme të audituesve për të siguruar besim tek Institucioni, ZKA-ja në
vitin 2017 ka hartuar një Kod të ri të Etikës dhe Mirësjelljes nën frymën e parimeve që përmban
Kodi i Etikës i INTOSAI-t.
Kodi i ri i Etikës dhe Mirësjelljes riafirmon vlerat dhe pasqyron parimet thelbësore në të cilat
bazohet veprimtaria jonë. Këto vlera dhe parime përmbajnë nga njëra anë shtyllat e besueshmërisë
institucionale dhe nga ana tjetër, janë të lidhura ngushtë me të kuptuarit e ZKA-së si një institucion
kushtetues në shërbim të llogaridhënies, qeverisjes së mirë dhe transparencës.
Në funksion të arritjes së sigurisë së mjaftueshme, ZKA-ja ka krijuar politika dhe procedura, të
cilat kërkojnë që gjithë personeli dhe palët e autorizuara për të kryer punë për ZKA-në, të pajtohen
me kërkesat etike më të rëndësishme duke nënshkruar Kodin e etikës dhe Deklaratën e pavarësisë
profesionale.
Po ashtu, është themeluar edhe Komisioni për Etikë për të përcjellë zbatueshmërinë e Kodit të
Etikës.
Sistemi i kontrollit të brendshëm
Sistemet e kontrollit të brendshëm janë të rëndësishme për të gjitha operacionet e ZKA-së.
Kontrollet e brendshme për aktivitetet jo audituese, ZKA, i kryen nëpërmjet rregullave dhe
procedurave të vendosura për procese të ndryshme si: ndarja e detyrave, delegimi, autorizimi,
mbikëqyrja dhe auditimi i brendshëm.
Në ZKA, vepron një auditor i brendshëm që përgatit raporte mbi efektivitetin e kontrollit të
brendshëm në fusha të ndryshme dhe i raporton drejtpërdrejtë Auditorit të Përgjithshëm. Bazuar
në planin vjetor për vitin 2017, fushat e përcaktuara për rishikim nga Njësia e Auditimit të
Brendshëm kanë qenë: menaxhimi i pasurisë, procesi i buxhetimit dhe shpenzimeve, menaxhimi i
procesit të rekrutimit, sistemi i menaxhimit të cilësisë si dhe aktivitete të prokurimit. Rishikimi
është bazuar në vlerësim të performancës dhe pajtueshmërisë me rregullat ligjore dhe
rregullativën e brendshme që rregullojnë fushat përkatëse.
Në gjysmën e dytë të vitit 2017 është themeluar edhe Komiteti i Auditimit i cili ka filluar me
aktivitetet e tij me qëllim të ngritjes së llogaridhënies dhe përmirësimit të qeverisjes, menaxhimit
të rrezikut të kontrollit të brendshëm si dhe mbështetjes së AP-së në adresimin e përgjegjësive
lidhur me zbatimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm.
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Komunikimi i brendshëm
ZKA-ja ka ndërtuar një komunikim efektiv të brendshëm me punonjësit, duke i dhënë mundësi
secilit punonjës të shprehet hapur si në drejtimin vertikal ashtu edhe në atë horizontal për çështjet
që lidhen me punën e tyre si dhe për ato brenda institucionit.
Menaxhmenti i ZKA-së mban takime të rregullta periodike me gjithë personelin. Vendimet
kryesore dokumentohen dhe i komunikohen stafit. Këto dokumente janë të qasshme për të gjitha
nivelet organizative dhe ekziston një mekanizëm për shpërndarjen e informacionit tek stafi.
Po ashtu, ka një rrjetë të brendshëm të komunikimit elektronik përmes të cilit menaxhmenti i ZKA
i informon rregullisht punonjësit mbi çështjet kryesore lidhur me organizatën.
Planifikimi i auditimit
Auditimet janë bërë sipas një plani të vet-përcaktuar nga ZKA. Bazuar në këtë, ZKA ka hartuar
Planin Vjetor të Auditimit në fillim të sezonës audituese. Në hartimin e Planit është marrë në
konsideratë përmbushjen e obligimeve kushtetuese e ligjore për auditime të rregullsisë,
mbulueshmëria sa më e gjerë me auditime të performancës bazuar në vlerësimin mbi rëndësinë
dhe aktualitetin e çështjeve të caktuara dhe adresimi i kërkesave specifike të Kuvendit dhe të
palëve të tjera të interesit, si donatorët, etj. Planifikimi i këtyre auditimeve është bërë duke pasur
parasysh edhe kapacitet e burimeve njerëzore dhe financiare që ZKA ka pasur në dispozicion.

2.3

Mbulimi i auditimit dhe raportimi

Treguesit e kësaj fushe ndërlidhen kryesisht me fushëveprimin e auditimeve, mbulimit të
auditimeve sipas llojit dhe në numër, adresimi i rekomandimeve nga organizatat buxhetore,
raportimi i rezultateve të auditimeve dhe ndikimi i auditimeve të ZKA-së në menaxhimin e
financave publike.

2.3.1

Fushë veprimi i Zyrës Kombëtare të Auditimit

Në përputhje me fushëveprimin e saj ZKA kryen dy lloje të auditimeve:


Auditime të rregullsisë të organizatave buxhetore (bazuar në sistemin e parasë së gatshme)
dhe të ndërmarrjeve publike (bazuar në sistemin akrual); dhe



Auditime të performancës, përfshirë auditimet e projekteve të financuara nga donatorët
dhe institucionet financiare ndërkombëtare, sipas kërkesës.

Auditimet e rregullsisë: përfshijnë auditimin e PFV-ve dhe llogarive kryesore të institucionit të
audituar, me qëllim të vlerësimit nëse raportet janë të besueshme dhe llogaritë pasqyrojnë
rezultatet e realizimit të buxhetit në mënyrë të drejtë; vlerësimin nëse menaxhmenti iu ka
përmbajtur ligjeve dhe akteve nënligjore të zbatueshme dhe nëse fondet janë përdorur për qëllimet
e synuara; dhe vlerësimin e funksionimit të sistemit të menaxhimit financiar, funksionet e
auditimit të brendshëm dhe sistemet e kontrollit të brendshëm. Këto auditime kryhen çdo vit dhe
raportohen në një afat të caktuar kohor. Auditimet fillojnë në shtator, memot e auditimit

16

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT
dorëzohen në dhjetor ndërsa raportet e auditimit për OB-të individuale publikohen deri në fund
të muajit qershor. Cikli i auditimeve përmbyllet në fund të muajit gusht kur Raporti Vjetor i
Auditimit (RVA) për Raportin Financiar Vjetor të Buxhetit të Kosovës (RFV/BK) dorëzohet në
Kuvendin e Kosovës.
ZKA-ja po ashtu kryen auditime të rregullsisë në Ndërmarrjet publike, të cilat e aplikojnë sistemin
akrual të kontabilitetit.
Auditime të performancës: është një ekzaminim i pavarur, objektiv dhe i besueshëm nëse
angazhimet qeveritare, sistemet, operacionet, programet, aktivitetet ose organizatat janë duke
vepruar në përputhje me parimet e ekonomicitetit (minimizimi i kostove të burimeve), efikasitetit
(përfitimi sa më shumë nga burimet në dispozicion) dhe efektiviteti (përmbushja e objektivave të
përcaktuara dhe rezultateve të synuara). Këto auditime përfshijnë tema të ndryshme në fushën e
arsimit, shëndetësisë, prokurimit, infrastrukturës, social ekonomike, teknologjisë informative etj
Për kryerjen e auditimeve të performancës ZKA ndjek njërën nga tri qasjet:


qasjen e orientuar në rezultate, e cila vlerëson nëse janë arritur objektivat e paracaktuara;



qasjen e orientuar në problem, e cila verifikon dhe analizon shkaqet e problemit(ve); dhe



qasjen e orientuar në sistem, e cila ekzaminon funksionimin e sistemeve menaxhuese: ose
një kombinim të të tri qasjeve.

Auditime të prokurimit: janë auditime që vlerësojnë vlerën e arritur për para gjatë blerjeve përmes
prokurimit. Kjo do të thotë se janë blerë mallra apo shërbime që kanë koston më të ulët apo
optimale për tërë jetë gjatësinë (kjo nuk do të thotë çmimi më i ulët), që i shërbejnë qëllimit për të
cilin janë blerë dhe i përmbushin specifikat e nevojshme. Kur mallrat apo shërbimet e blera nuk
kanë koston më të ulët, atëherë vlera e shtuar duhet të jetë e qartë dhe e arsyetuar. Auditimi i vlerës
për para në prokurim po ashtu trajton ligjshmërinë dhe rregullsinë e këtyre proceseve.
Ky departament po ashtu kryen auditime të projekteve tё një aspekti të veçantë të operacioneve
në tërësi ose të pjesshme të ndonjë institucioni, programi apo aktiviteti, auditime të
projekteve/fondeve të financuara nga Buxheti i Kosovës, buxheti i ndonjë shteti tjetër apo donatori
për të vlerësuar shfrytëzimin e fondeve në pajtim me kushtet e përcaktuara.
Auditime të projekteve të financuara nga donatorët dhe institucionet financiare ndërkombëtare
kryhen në bazë të marrëveshjes me donatorët dhe/ose përfituesit e tyre. Për këto auditime ZKA
aplikon një tarifë, ndërsa fondet e inkasuara derdhen në Buxhetin e Kosovës.
Përmes auditimeve dhe aktiviteteve tjera këshilluese, ZKA e mbështet llogaridhënien dhe
transparencën e organizatave të audituara në përdorimin e parasë publike, pajtueshmërinë me
kërkesat ligjore, qeverisjen e mirë, arritjen e vlerës për para si dhe ofrimin e shërbimeve cilësore
për qytetarët.
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2.3.2

Numri dhe lloji i raporteve të auditimit

Deri në fund të vitit 2017, ZKA ka përfunduar dhe publikuar:


Raportin Vjetor të Auditimit të Buxhetit të Kosovës (për vitin 2016);



92 raporte të auditimit të rregullsisë (për vitin 2016);



4 raporte të auditimit të ndërmarrjeve publike;



11 raporte të auditimit të performancës; dhe



2 raporte të auditimit të projekteve.

Për sezonën audituese 2017/18 janë planifikuar 124 raporte:


Raporti Vjetor i Auditimit të Buxhetit të Kosovës për vitin 2017;



91 auditime të rregullsisë për organizatat qendrore dhe lokale;



9 auditime të rregullsisë për ndërmarrjet publike;



2 auditime të projekteve të financuara nga donatorët;



1 auditim për borxhet publike;



13 auditime të performancës; dhe



7 auditime të prokurimeve/projekteve.

Përmes auditimit të rregullsisë kemi arritur t’i mbulojmë të gjitha OB-të me përjashtim të Agjencisë
Kosovare të Inteligjencës dhe Radio Televizionit të Kosovës.
Numri i auditimeve të rregullsisë dhe të performancës është duke u rritur, po ashtu planifikojmë
që të rrisim numrin e auditimeve të projekteve të financuara nga donatorët si dhe huamarrjen në
të ardhmen.
Tabela 1 tregon portofolin e përgjithshëm të auditimit, përfshirë numrin dhe llojet e auditimeve të
paraqitura me një bazë krahasuese për dy vitet e fundit. Për më shumë detaje rreth raporteve të
përfunduara dhe të auditimeve në proces, referojuni Shtojcës 2 të këtij Raporti.
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Tabela 1: Numri dhe lloji i auditimeve të planifikuara dhe të kryera gjatë dy sezoneve të fundit
të auditimit
Llojet e auditimit

Sezoni i auditimit
2017/2018

Auditime të rregullsisë

Sezoni i auditimit
2016/2017

104

96

1

1

- Institucione qendrore

24

24

- Institucione të pavarura

30

30

- Komuna

38

38

- Të kontraktuara

-11

-12

- Ndërmarrje publike (sistemi akrual)

9

4

Auditimi i Borxheve publike

1

-

Projekte të financuara nga donatorët

2

-

20

19

13

17

7

2

124

115

- Buxheti i Kosovës

Auditime të performancës dhe të projekteve
- Auditime të performancës
- Auditime të projekteve
Gjithsej

Nga tabela e më sipërme, shihet se për vitin 2017 janë në proces të auditimit të gjitha OB-të, përveç
Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), auditimi i së cilës është kontraktuar nga
ZKA dhe do të kryhet nga një firmë private e auditimit.

2.3.3

Standardet e auditimit të rregullsisë dhe kontrolli i cilësisë

Me qëllim të arritjes së objektivit për kryerjen e auditimeve në përputhje me SNISA të INTOSA-it,
ZKA ka ndërmarrë disa hapa konkret në kompletimin e infrastrukturës së nevojshme rregullative
dhe ngritjen e kapaciteteve institucionale.
Azhurnimi i Doracakut të Auditimeve të rregullsisë
Në kuadër të zbatimit të SNISA-ve, në vazhdimësi bëhet azhurnimi i Doracakut të Auditimeve të
Rregullsisë duke iu përshtatur kërkesave të ndryshimeve të bëra në SNISA. Qëllimi kryesor i këtij
Doracaku është që t’i ofrojë secilit auditues një pikë referuese për ta ndihmuar gjatë gjithë procesit
të auditimit të rregullsisë. Kjo nuk ka për qëllim të zëvendësojë ushtrimin e gjykimit profesional i
cili është parakusht për kryerjen e suksesshme të auditimit.
Për të siguruar cilësi të lartë të punës së auditimit të rregullsisë, Doracaku ofron një kornizë për
planifikim, ekzekutim dhe raportim mbi auditimet, duke e theksuar rëndësinë e fokusimit në

Për vitin 2016, ZKA ka kontraktuar një kompani private të auditimit për mbulimin e Ministrisë së
Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL).
2 Po ashtu në vitin 2017 është kontraktuar auditimi për MAPL-në.
1
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rrezik, për të kryer auditime efektive dhe efikase dhe për ta mbrojtur dhe ngritur reputacionin e
ZKA-së.
Me fillimin e auditimeve të ndërmarrjeve publike është paraqitur nevoja të bëhet rishikimi i
Doracakut të Auditimeve të rregullsisë. Nën mbështetjen e projektit të binjakëzimit me Zyrën
Kombëtare të Auditimit të Polonisë është filluar rishikimi i këtij Doracaku. Plotësimet në Doracak
do të bëhen për kërkesat specifike për ndërmarrjet publike. Në të njëjtën kohë, me përkrahjen e
Zyrës Kombëtare të Suedisë, doracaku do të plotësohet edhe me pjesën e auditimeve të
pajtueshmërisë.
Kontrolli i cilësisë
Sipas parimit bazë të SNISA 40 “Kontrolli i Cilësisë”, një ISA duhet të hartojë politika dhe
procedura për të nxitur një kulturë të brendshme, e cila pranon se cilësia është thelbësore për të
gjithë punën e saj.
Bazuar në këtë parim një ndër objektivat kryesore të ZKA-së ka qenë dhe mbetet kontrolli i cilësisë
që ka për qëllim që të identifikojë mangësitë, përmirësimet që duhen ndërmarrë në të ardhmen,
me qëllim të përmirësimit në vazhdimësi të punës në zbatimin e standardeve të auditimit.
Për sezonën e auditimit 2016/2017, rishikimi i cilësisë është bërë për:


79 dosje të auditimit për fazën e planifikimit;



50 dosje të auditimit për fazën e ekzekutimit;



30 memorandume të auditimit;



50 raporte të auditimit të rregullsisë; dhe



2 raporte të auditimit të performancës

Gjatë sezonit të auditimit 2017/2018, kanë përfunduar ose janë planifikuar për rishikim:


50 dosje të auditimit për fazën e planifikimit;



35 dosje të auditimit për fazën e ekzekutimit;



40 memorandume të auditimit; dhe



41 raporte të auditimit.

Sipas rezultateve nga dosjet e shqyrtuara, konstatohet se krahas rezultateve të arritura në ngritjen
e cilësisë, është identifikuar nevoja për përmirësime të mëtejme, të cilat do të ndikojnë në arritjen
e një niveli më të lartë të cilësisë për të gjitha fazat e auditimit. Prandaj, çdo vit bazuar në mësimet
e nxjerra, janë bërë ndryshime pozitive në mënyrën se si janë kryer auditimet dhe se si janë
raportuar rezultatet.
Në këtë mënyrë, cilësia e përgjithshme e punës dhe e produkteve tona është përafruar me kërkesat
e SNA-së të ISA-ve dhe praktikat e mira evropiane, ndonëse ende ka për t’u bërë.
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2.3.4

Ndikimi i auditimit në menaxhimin e financave publike

ZKA në auditimet e realizuara gjatë vitit 2016, përmes rekomandimeve ka kërkuar përmirësimin
e menaxhimit të financave publike.
Numri dhe përqindja e rekomandimeve të zbatuara
Një nga treguesit kryesor të matjes së performancës së auditimit është shkalla e zbatimit të
rekomandimeve. Bazuar në standardet e auditimit përcjellja e zbatimit të rekomandimeve është
një nga aktivitetet e ZKA-së. Në raportet e auditimit të vitit 2016 kemi raportuar për gjendjen e
rekomandimeve të dhëna një vit më parë. Rezultatet nga përcjellja dhe analizimi i progresit në
zbatimin e rekomandimeve i kemi përmbledhur në tabelat e mëposhtme.
Tabela 2: Zbatimi i rekomandimeve të dhëna në raportet e vitit 2016 për vitin 2015
Subjektet e audituara

Rekomandimet
e dhëna

Të zbatuara

Të adresuara
(në proces)

Të pa
adresuara

Nr

Nr

%

Nr

%

Nr

%

Institucionet qendrore

338

93

28

126

37

119

35

Institucionet e pavarura

184

52

28

70

38

62

34

Komunat

640

153

24

229

36

258

40

1,162

298

26

425

36

439

38

Totali

Tabela 3: Zbatimi i rekomandimeve të dhëna në raportet e vitit 2015 për vitin 2014
Subjektet e audituara

Rekomandimet
e dhëna

Të zbatuara

Të adresuara
(në proces)

Të pa
adresuara

Nr

Nr

%

Nr

%

Nr

%

Institucionet qendrore

347

133

38

118

34

96

28

Institucionet e pavarura

200

94

47

57

29

49

24

Komunat

630

129

20

243

39

258

41

1,177

356

30

418

36

403

34

Totali

Zbatimi i rekomandimeve ka ngecje në krahasim me vitin paraprak.
Përveç rekomandimeve të lartpërmendura, kemi dhënë këshilla përmes memorandumeve të
auditimit (gjatë fazës së ndërmjetme të auditimit) për përmirësimin e kontrolleve të brendshme
dhe raportimin financiar. Si rezultat, PFV-të e OB-ve ishin të cilësisë më të mirë për dallim nga
pasqyrat financiare nëntëmujore.
Po ashtu, në 10 auditime të performancës janë dhënë rekomandime të dobishme për përmirësimin
e programeve dhe aktiviteteve në sektorin publik, në fushën e arsimit, investimeve publike,
prokurimit, gjygjësorit etj.
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Gjithashtu, kemi vlerësuar zbatimin e rekomandimeve të RVA-së të dhëna për Kuvendin e
Kosovës, Qeverinë dhe për kuvendet komunale. Nga 39 rekomandime të dhëna, 6 janë zbatuar
plotësisht, 21 janë në proces dhe 5 të tjera nuk janë adresuar ende (për më tepër referojuni Raportit
Vjetor të Auditimit për vitin 2016, shtojca III).
Lidhur me zbatimin e rekomandimeve që janë në proces dhe atyre të pa adresuara të dhëna në
RVA për vitin 2016, Auditori i Përgjithshëm ka rekomanduar Kuvendin që të kërkojë nga Qeveria
një raport në lidhje me rekomandimet e dhëna në RVA të vitit 2015, dhe të përgatisë një plan
veprimi për zbatimin e rekomandimeve të dhëna në RVA të vitit 2016 dhe raporte në lidhje me
progresin e këtij plani në baza tremujore.
Si rezultat i këtyre rekomandimeve të AP-së, Kuvendi i Kosovës pasi që ka shqyrtuar
rekomandimet e KMFP lidhur me Raportin Vjetor të Auditimit të ZKA-së për vitin 2016, në dhjetor
të vitit 2017 ka miratuar rekomandimet që Qeveria të: përgatisë raport kthyes në lidhje me
rekomandimet e AP-së për RVA për vitin 2015; përgatisë një plan veprimi për zbatimin e
rekomandimeve nga RVA për vitin 2016 si dhe të raportojë në KMFP në baza tremujore mbi
progresin e arritur; që të gjitha OB-të të raportojnë mbi procesin sistematik të zbatimit të
rekomandimeve në baza tremujore në Ministri të Financave dhe në KMFP.
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2.3.5

Auditimi i performancës

Gjatë vitit 2017, janë publikuar 11 raporte të auditimit të performancës të fushave të ndryshme me
interes ekonomik, shoqëror në aspektin e mbulimit të çështjeve me rëndësi që lidhen me
shëndetësinë, arsimin, mjedisin, infrastrukturën, dhe sistemin e TI-së.
Trendi i auditimeve të performancës është në rritje prej vitit në vit. Me planin vjetor të auditimit
për sezonin 2017/2018, janë planifikuar 20 auditime të performancës të cilat janë në proces që do
të publikohen gjatë vitit 2018. Në kuadër të këtyre auditimeve, 13 janë auditime të performancës
dhe sistemeve të TI-së dhe 7 auditime të prokurimeve dhe projekteve, si: Marrëveshjet për
shërbime të veçanta; Fondi zhvillimor; Marrëveshjet e bashkëfinancimit; dhe Investimet kapitale
në ndërmarrjet publike.
Në raportet e auditimit të performancës janë adresuar mesazhet kryesore të auditimit si në vijim:
Në Raportin “Administrimi i programit për trajtim jashtë institucioneve shëndetësore publike”,
mesazhi i auditimit është se “Ministria e Shëndetësisë ende nuk ka siguruar një sistem/program
ku do të regjistrohen të dhënat e plota për pacientët në nevojë. Prioritizimi i aplikacioneve nga
bordi nuk është bërë sipas llojit të sëmundjes me përjashtim të rasteve urgjente, po ashtu kishte
vonesa në shqyrtimin e aplikacioneve. Pacientët janë informuar vetëm në ato raste kur kërkesa
është aprovuar por nuk janë njoftuar nëse ajo është refuzuar dhe si pasojë pacientet kanë mbetur
të pa informuar dhe ju është mohuar e drejta për ankesës apo gjetja e formave të tjera për mbulim
të shpenzimeve për trajtim mjekësor”.
Në raportin “Procesi i rishikimit të teksteve shkollore”, mesazhi i auditimit është se Ministria e
Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë gjatë procesit të rishikimit të teksteve shkollore, nuk kanë
arritur qëllimet e synuara. Procesi i rishikimit ka rezultuar me tekste shkollore të përmirësuara në
përqindje të vogla dhe përgjithësisht të natyrës teknike. Mesatarja e ndryshimeve të kryera për
tekstet e tri shtëpive botuese ishte 8%. Objektiva lidhur me lehtësimin e çantës shkollore nuk është
prekur fare. Ndërkohë që vendimi për të botuar të gjithë tirazhin e teksteve shkollore nga klasa 19, përfshirë ato që nuk i janë nënshtruar rishikimit, ka krijuar shpenzime të mëdha e jo kursime siç
ishte synuar fillimisht”.
Në Raportin “Fondi Zhvillimor”, mesazhi i auditimit është se “Qeveria e Kosovës dhe Bordi
menaxhues i fondit nuk kanë instaluar një sistem funksional për menaxhimin e këtij Fondi.
Mangësitë kryesore janë identifikuar në pajtueshmërinë me legjislacionin vendor dhe vonesat në
aprovimin e projekteve, Andaj realizimi i projekteve nga komunat është në nivel të ulët, dhe deri
në shtator të vitit 2016 vetëm 2 nga 21 projekte janë realizuar dhe kanë arritur qëllimin e synuar
me këtë fond“.
Në Raportin “Menaxhimi dhe monitorimi i investimeve kapitale në ndërmarrjet publike”
mesazhi i auditimit është se “Ministria e Zhvillimit Ekonomik nuk ka siguruar që mekanizmat e
vendosura të janë plotësisht efektive për të siguruar mbarëvajtjen e proceseve që nga planifikimi
për financimin e projekteve kapitale, realizimin dhe monitorim e tyre. Ndërmarrjet Publike3 si
3

“Infra Kos”, Kompania Regjionale e Ujit ”Radoniqi”, Kompania Regjionale e Ujit ”Drini i Bardhë”, Kompania
Regjionale e Mbeturinave “Eko Regjioni” dhe Kompania Regjionale e Mbeturinave “Pastërtia”
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përfituese të fondeve nga Qeveria e Kosovës kanë arritur të menaxhojnë investimet kapitale në
nivel të kënaqshëm drejt realizimit të qëllimit për çka janë dhënë mjetet. Megjithatë edhe
përkundër kësaj ende ekzistojnë mangësi në funksionalizimin e plotë të projekteve dhe mos
përmbushje të plotë të kritereve të përcaktuara”.
Në Raportin “Menaxhimi i procesit tё prokurimit për mirëmbajtjen e rrugëve”, mesazhi i
auditimit është se “Ministria e Infrastrukturës dhe Komuna e Prishtinës gjatë procesit të
prokurimit për Mirëmbajtje të rrugëve kanë arritur pjesërisht rezultatet e synuara. Procesi i
prokurimit ka rezultuar me vonesa, aneks kontrata, konkurrencë të ulët si dhe në disa raste ka
rezultuar me mos arritje të vlerës për para gjë që ka shkaktuar edhe kosto shtesë. Specifikacionet
teknike të përpiluara nga këto institucione nuk janë bërë siç duhet duke mos përcaktuar gjatësinë
dhe gjerësinë e rrugëve dhe për pasoj nuk kanë mundur të përcaktohen shpenzimet e plota për
mirëmbajtje të rrugëve për kilometër”.
Në Raportin “Planifikimi për kontrata të ndërtimit”, mesazhi i auditimit është se “Ministria e
Administratës Publike dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve kanë hasur në vështirësi në
menaxhimin efektiv të planifikimit të kontratave të ndërtimit. Përcaktimi i nevojave të përdoruesit
dhe ekzaminimi i kushteve fizike të lokacioneve është përcjell me probleme, po ashtu vështirësitë
janë vërejtur lidhur me financimin e projekteve dhe sigurimin nëse specifikimet teknike përputhen
plotësisht me realitetin. E gjithë kjo ka rezultuar që projektet e ndërtimit të kenë tejkalim të kostove
dhe vonesa në realizim”.
Në Raportin “Procedurat dhe kontrollet në sistemin për menaxhimin e performancës
komunale”, mesazhi i auditimit është se “Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal nuk kishte
krijuar të gjitha parakushtet e nevojshme për funksionimin e Sistemit për Menaxhimin e
Performancës Komunale. Komunat kishin vështirësi në aplikimin e procedurave dhe kontrolleve
të parapara me sistem. Procedura e mbledhjes së të dhënave nuk ishin të duhura, probleme kishte
edhe raportimi, verifikimi i të dhënave dhe sigurimi i qasjes në të dhëna nga njësitë komunale. Si
rrjedhojë e kësaj disa prej të dhënave të raportuara nuk ishin të mbështetura në dokumente të
fushave përkatëse, apo siç ishte përcaktuar nga metodologjia”.
Në Raportin “Efikasiteti i menaxhimit të lëndëve civile në gjykatat themelore”, mesazhi i
auditimit është se “Gjykatat Themelore të Prishtinës, Pejës dhe Gjilanit nuk janë efikase në
menaxhimin e lëndëve civile, po ashtu ky proces është karakterizuar me parregullsi të shumta në
të gjitha fazat e tij. Gjykatat vazhdojnë të ballafaqohen me numër të konsiderueshëm të lëndëve të
vjetra që vazhdojnë të mbesin ende të pazgjidhura. Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk është treguar
efikas për të monitoruar në mënyrë të duhur progresin e arritur nëpër Gjykata. Mekanizmat e
përgjithësuar nga Këshilli vështirësojnë monitorimin e progresit të arritur në Gjykata dhe nuk janë
mjete të duhura për të adresuar parregullsitë që hasin gjatë menaxhimit me lëndë gjyqësore”.
Në Raportin “Marrëveshjet për shërbimet e veçanta dhe kontratat e punës për detyra specifike”,
mesazhi i auditimit është se “Ministria e Administratës Publike nuk kishte hartuar legjislacionin
sekondar/procedurat për këtë lloj angazhimi përmes të cilit do të përcaktoheshin procedurat e
angazhimit, dhe do të siguronin se menaxhimi i tyre është bërë në pajtim me parimin e
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transparencës, barazisë dhe konkurrencës. Në anën tjetër Ministritë4 dhe Komunat5 e audituara
kishin angazhuar punonjës me këto marrëveshje/kontrata pa ndonjë planifikim të mirëfilltë dhe
monitorim formal lidhur me performancën e tyre. Raportimi nuk ishte i plotë dhe i saktë, po ashtu
edhe kostot financiare janë rritur krahasuar me vitin paraprak.
Në Raportin “Efikasiteti dhe efektiviteti në implementimin e sistemit informativ unik të
integruar shëndetësor”, mesazhi i auditimit është se “Ministria e Shëndetësisë nuk ka qenë efikase
dhe efektive në implementimin e Sistemit Informativ Shëndetësorë duke mos e funksionalizuar
plotësisht. Ministria e Shëndetësisë nuk ka arritur ta realizojë shtrirjen dhe implementimin e tij në
30% të territorit të vendit. Kjo ka shkaktuar një numër barrierash tjera të rëndësishme për qytetarët
e vendit, e njëra ndër to me rëndësi të veçantë është zhvillimi dhe implementimi i Sistemit
Informativ të Fondit të Sigurimeve Shëndetësore”.
Në Raportin “Zbatimi i kontratës për sistemin e prokurimit elektronik”, mesazhi i auditimit
është se “Prej 13 (trembëdhjetë) rekomandimeve, 2 (dy) rekomandime janë adresuar dhe është
vërejtur progres fillestar, për 9 (nëntë) rekomandime është identifikuar nevoja për adresim por
nuk janë ndërmarrë hapa konkret, përderisa për 2 (dy) rekomandime nuk është ndërmarr asnjë
hap për adresimin e tyre dhe nuk janë identifikuar nevojat për adresimin e tyre”.
Meqë arritja dhe ruajtja e cilësisë së lartë gjatë procesit të auditimit mbetet një ndër prioritet tona
kryesore, për këtë qëllim ne kemi kërkuar mbështetjen e Zyrës Kombëtare të Auditimit të Suedisë,
në rritjen cilësisë së auditimeve të performancës. Aktualisht janë tri auditime të performancës të
cilat janë nën mentorimin e tyre.

4

Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ministria e
Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe Ministria e Infrastrukturës.
5 Ferizaj, Pejë, Gjilan, Prizren, Suharekë dhe Prishtinë.
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2.4

Menaxhimi Financiar, Pasuritë dhe Shërbimet Mbështetëse

Burimi i financimit të aktiviteteve të ZKA-së është Buxheti i Kosovës. Përveç këtij burimi, ZKA, në
zbatim të misionit të vet pranon edhe donacione dhe grante të ndryshme si mbështetje e
aktiviteteve dhe funksioneve të saj.

2.4.1

Burimet financiare

Me Ligjin e Buxhetit Nr. 05/L-125 për vitin 2017, buxheti fillestar i aprovuar ishte 2,397,794€.
Ndërsa pas rishikimit buxhetor, buxheti final kishte vlerën 2,381,810€. Në fund të vitit buxheti i
shpenzuar ishte në shumën 2,273.035€. Ecuria e ndryshimeve buxhetore dhe realizimi i
shpenzimeve për të gjitha kategoritë ekonomike është si në vijim:
Paga dhe mëditje: Fondi i alokuar nga buxheti i shtetit për vitin 2017 ishte 1,767,505 €. Në fund të
vitit buxheti i realizuar ishte 1,757,170€, ose shprehur në përqindje në shkallën 99.4%.
Mallra dhe shërbime: Me buxhetin fillestar buxheti i aprovuar për këtë kategori ishte 551,289€.
Me rishikim të buxhetit është ndarë një shumë shtesë në vlerë prej 49,000€ me qëllim të mbulimit
të qirasë për objektin që e shfrytëzon ZKA. Buxheti përfundimtar në këtë kategori ishte
567,305.69€, kurse u shpenzua në nivel prej 83.9%.
Ndryshimet gjatë vitit ishin si në vijim:
o

Me vendimin e Qeverisë së Kosovës Nr. 10/19 të datës 15.12.2017, ndarja buxhetore në këtë
kategori ekonomike u shkurtua për 24,855€ në emër të kursimeve; dhe

o

Me vendimin e Qeverisë së Kosovës Nr. 01/21 të datës 22.12.2017, ndarja buxhetore në këtë
kategori ekonomike u shkurtua për 8,128€ në emër të reduktimeve.

Totali i shkurtimeve buxhetore në emër të kursimeve dhe reduktimeve është në shumën 32,983€.
Në fakt në kategorinë ekonomike “Mallra dhe shërbime”, ZKA kishte kursime në shumë prej
24,855€, kurse shkurtimet me vendim të Qeverisë në këtë kategori ishin në shumë prej 8,128€ si
dhe në kategorinë ekonomike “Investime kapitale” në shumë prej 30,000€. Shkurtimet ndodhën
pasi që në tremujorin e fundit të vitit 2017 kishte kufizime të theksuara nga MF për menaxhimin e
buxhetit. Alokimi i buxhetit për tremujorin e fundit u bë me vonesë të konsiderueshme dhe vetëm
pas rishikimit të buxhetit me ligjin përkatës. Kjo ndikoi që disa objektiva dhe nevoja të planifikuara
të mos realizohen në pamundësi kohore për zotimin e mjeteve dhe zhvillimin e procedurave
përkatëse për përmbushjen e nevojave si dhe për kryerjen e pagesave ndaj kreditorëve.
Në grantet e përcaktuara të donatorëve përfshihet shuma e alokuar prej 164,930€ nga Qeveria e
Kosovës për zbatimin e projektit “Fuqizimi i kapaciteteve të Zyrës Kombëtare të Auditimit në
auditim të prokurimit”, shumë e cila do të rimbursohet nga Banka Botërore sipas marrëveshjes.
Në këtë shumë përfshihen edhe mjetet për projektin “Mbështetje të AP-së dhe ZKA-së në
përmirësimin e efikasitetit institucional” – të financuar nga Qeveria Zvicerane – Helvetas Swis,
Intercooperation/ DEMOS në shumën prej 45,700€ të ndara në vitin 2017, si dhe 10,540€ të bartura
nga viti 2016. Shuma e përgjithshme nga grantet e përcaktuara të donatorëve për këtë kategori
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ekonomike ishte 221,170€, kurse shpenzimet ishin në shumën prej 53,751€. Meqenëse gjatë vitit
2017 nuk janë kontraktuar ekspertët për zbatimin e projektit “Fuqizimi i kapaciteteve të Zyrës
Kombëtare të Auditimit në auditim të prokurimit”, donacioni i Bankës Botërore nuk ka filluar të
shpenzohet. Ky projekt do të zgjatë deri në shtator të vitit 2019. Kurse donacioni nga “Demos”
është realizuar sipas planifikimit.
Shpenzimet komunale: Me buxhetin fillestar buxheti i aprovuar për këtë kategori ishte 34,000€.
Buxheti i realizuar në fund të vitit për këtë kategori ekonomike ishte në shumën 27,718€, ose
shprehur në përqindje 81.53%.
Investime kapitale: Buxheti fillestar për këtë kategori ishte aprovuar në shumën prej 45,000€.
Ndryshimet gjatë vitit janë si në vijim:
o

Me vendimin e Qeverisë së Kosovës Nr. 08/15 të datës 02.08.2017, është bërë reduktimi i
fondeve të alokuara në shumën prej 30,000€ për dy projekte kapitale (softuer për
mbështetje në auditim dhe serveri për përforcim të infrastrukturës së IT-së);

o

Me vendimin e Qeverisë Nr. 10/19 të datës 15.12.2017, ndarja buxhetore në këtë kategori
ekonomike u shkurtua për 2,000€ në emër të kursimeve; dhe

Pas rishikimit të buxhetit, shuma në këtë kategori ekonomike ishte 13,000€, kurse niveli i realizimit
ishte 12,260€, ose shprehur në përqindje 94.3%.
Në total buxheti final i ndarë për ZKA-në me Ligjin e Buxhetit është realizuar në nivel prej 95.4%.
Struktura e buxhetit bazuar në buxhetin fillestar, ndryshimet gjatë vitit dhe shpenzimet e
realizuara, janë paraqitur në tabelën në vijim:
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Tabela 4: Struktura e buxhetit sipas Ligjit për Buxhetin dhe niveli i realizimit
Raporti i buxhetit

Buxheti fillestar

Buxheti Final

në 000€

Buxheti i shpenzuar

%

2017
Buxheti i përgjithshëm

2,398

2,382

2,273

95.4%

Pagat dhe mëditjet

1,768

1,768

1,757

99.4%

Mallrat dhe shërbimet

551

567

467

83.9%

Shërbimet komunale

34

34

28

81.5%

Investimet kapitale

45

13

12

94.3%

2016
Buxheti i përgjithshëm

2,309

2,264

2,235

98.3%

Pagat dhe mëditjet

1,674

1,704

1,690

99.2%

Mallrat dhe shërbimet

551

521

507

97.3%

Shërbimet komunale

34

26

25

96.0%

Investimet kapitale

50

13

13

100.0%

2015
Buxheti i përgjithshëm

2,213

2,234

2,203

98.16%

Pagat dhe mëditjet

1,574

1,613

1,613

100.0%

Mallrat dhe shërbimet

605

594

564

94.9%

Shërbimet komunale

34

27

26

97.2%

Investimet kapitale

28

0.0%
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Grafiku nr. 1: Shpenzimet nëpër kategori ekonomike
1%

1%

21%

Paga & Mëditje
Mallra & Shërbime
Shpenzime Komunale
77%

Investime Kapitale

Nga grafiku i mësipërm vërejmë se kategoria e pagave dhe mëditjeve tërheqë shumën më të madhe
të buxhetit të ZKA-së me 77% të shumës së përgjithshme, pastaj pasohet nga mallra dhe shërbimet
me 21%, ndërsa shpenzimet komunale dhe kapitale janë në shkallën 1% respektivisht.
Grafiku nr. 2: Shpenzimet për mallra dhe shërbime

Shpenzimet e udhëtimit brenda dhe jashtë vendit
Shërbimet e arsimit dhe trajnimit

10%
24%

Shërbime intelektuale&Këshillëdhënse (auditimi i
MAPL)
Shërbimet kontraktuale
Mirëmbajtja dhe sigurimi (ndertesat, TI, veturat)

2%
1%
3%

32%

Naftë (vetura, nxemje, gjenerator)
10%
Pajisje dhe furnizime (zyrë, pastrim, tjera)
15%

3%

Qiraja (objekti, pajsije, etj)
Të tjera (publikime, shtypje, shërbime të postësPTK/Vala, internet...)
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Nga grafiku nr. 2 vërejmë që sikurse edhe viteve të kaluara, shpenzimet e qirasë mbeten kostoja
më e lartë gjatë vitit 2017 në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve, shprehur në përqindje 32%.
ZKA vazhdon të ushtroj aktivitetin e saj në objektet private, përkundër zotimeve të Qeverisë për
të gjetur një zgjidhje për vendosjen e ZKA-së në një objekt publik.
Shpenzimet tjera:


24 % e shpenzimeve kanë të bëjë me pagesat për udhëtimet brenda dhe jashtë vendit. Këto
shpenzime kanë ndodhur si rezultat i rritjes së numrit të auditimeve në komunat të cilat
janë 50km larg Prishtinës. Për më tepër, këtu përfshihen edhe angazhimi i shtuar në
lobimin për anëtarësimin e ZKA-së nëpër Organizata Ndërkombëtare të Institucioneve
Supreme të Auditimit, përmes pjesëmarrjes në punëtori dhe konferenca, seminare
ndërkombëtare jashtë vendit etj.;



15% e shpenzimeve ka të bëjë me pagesat për blerje të pajisjeve të TI-së dhe furnizime tjera
për zyre.

Grafiku nr. 3: Shpenzimet nëpër kategori, krahasuar me buxhetin e shpenzuar6
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Nga grafiku nr. 3 mund të vërehet se shpenzimet e realizuara në tre vitet e fundit janë në trendin
e njëjtë për të gjitha kategoritë ekonomike.
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Në këtë grafik nuk përfshihen mjetet e ndara nga grantet e përcaktuara të donatorëve të vitit 2017, pasi që ato
janë shpalosur ndaras në këtë raport.
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2.5

Burimet njerëzore dhe trajnimet

Burimet njerëzore janë shtylla kryesore e ZKA-së, pasi që përmes tyre realizohen objektivat
strategjike të institucionit. Me qëllim të rritjes së cilësisë në punë, dhe të kryerjes së më shumë
auditimeve, kemi krijuar një qasje të re të menaxhimit të burimeve njerëzore. Fokusi ynë është
drejtuar në zhvillim profesional të kapaciteteve njerëzore, ku përmes ngritjes së vazhdueshme
profesionale të punonjësve dhe ndërtimit të karrierës në ZKA, synojmë të forcojmë kompetencën
në punën tonë profesionale.
Analizë e strukturës së burimeve njerëzore
Kufiri i lejuar i punonjësve për vitin 2017, sipas Ligjit të Buxhetit, është 160 punonjës. Në raport
me vitin 2016, nuk ka pasur ndonjë rritje të theksuar në numrin e përgjithshëm të punonjësve. Në
fund të vitit 2017, ZKA ka pasur të angazhuar gjithsejtë 159 punonjës, përfshirë Auditorin e
Përgjithshëm, nivelin e lartë drejtues, auditorët dhe personelin tjetër profesional dhe
administrativ.
Statistikat e personelit përgjatë viteve janë dhënë në tabelën në vijim:
Tabela 5: Personeli nëpër vite
Numri i
%
udhëheqësve Lëvizja e
të ekipit
personelit

Përvoja në zyrë
më e gjatë se dy
vite

Viti

Kufiri i
lejuar
personelit

Numri i
personelit nga
komunitetet

Përqindja e
femrave

Mosha
mesatare

2015

146

5

49.3%

37.9

42

1.36

138

2016

146

5

49.7%

39.0

33

0.00

143

2017

160

4

50.3%

39.6

41

2.52

146

Numri i punonjësve nga komunitetet tjera ka pasur rënie si rrjedhojë e dorëheqjes nga puna.
Statistika gjinore sipas shënimeve nga tabela e mësipërme, është e ndarë në 49.7% meshkuj dhe
50.3% femërore. Përveç kësaj, edhe numri i femrave në pozita udhëheqëse në të gjitha nivelet është
i konsiderueshëm.
Numri i udhëheqësve të ekipeve të auditimit është më i lartë se sa në vitin e kaluar për shkak të
mbulimit të më shumë projekteve audituese që mbulohen nga stafi brenda ZKA-së.
Struktura e moshës së punonjësve të ZKA-së dominohet nga mosha e re dhe ajo e mesme, derisa
mosha e shtyrë është në kuotat e 14.5% Ky është një tregues që ZKA disponon kuadër me përvojë,
kompetencë dhe me potencial për të ardhmen.
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Tabela 6: Struktura sipas moshës
Kategoritë e punonjësve

22 – 30

31 – 40

41 – 50

51 – 60

61 – 65

Niveli drejtues

1

13

14

3

0

Auditorët

25

51

19

12

2

Punonjësit mbështetës

0

96

7

6

0

Total

26

30

40

21

2

Mbi 91.8% të punonjësve kanë më shumë se dy vite përvojë me ZKA, gjë që dëshmon se punonjësit
janë të pajisur me njohuritë dhe përvojat e nevojshme për mjedisin e punës së auditimit.
Tabela më poshtë paraqet një pasqyrë të pozitave udhëheqëse në ZKA
Këtu përfshihen nivelet drejtuese, niveli i mesëm drejtues, pozitat e udhëheqësve të ekipeve të
auditimit, si dhe udhëheqësit e njësive profesionale – administrative.
Tabela 7: Pozitat drejtuese sipas gjinisë në funksionet udhëheqëse

Viti

Numri i
Numri i
Numri
i
përgjithshëm
Përqindja
Numri i Përqindja
Përqindja
përgjithshëm i
Përqindja
drejtorëve
i meshkujve
%
drejtorëve
%
%
femrave në pozita
%
(meshkuj)
në pozita
(femra)
udhëheqëse
udhëheqëse

2015

7

41.2

10

58.8

28

43.1

37

56.9

2016

7

36.8

12

63.2

25

41.7

35

58.3

2017

7

29.0

17

71.0

33

45.8

39

54.2

Në fund të vitit 2017, ZKA kishte 159 punonjës apo 83% që përfshijnë nivelin e lartë drejtues dhe
auditorët dhe 17% shërbyes civil dhe punonjës mbështetës.
Tabela 8: Kategoritë e personelit
Kategoria

2017
Shifra
aktuale

32

2016
Pozitat e
lejuara

Shifra
aktuale

2015

Pozitat e
lejuara

Shifra
aktuale

Niveli i lartë drejtues
& Auditorët

132

128

123

Shërbyesit civil/
punonjësit
mbështetës

27

25

27

Gjithsej

159

160

153

146

150

Pozitat e
lejuara

146
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Procesi i rekrutimit
Gjatë vitit 2017, ZKA ka pranuar gjithsejtë 10 punonjës të rinj. Përveç kësaj, ZKA edhe këtë vit ka
angazhuar përkthyes të përkohshëm për përkthimin e raporteve të auditimit. Ky angazhim është
realizuar për periudhën prill – qershor 2017.
Përmes përkrahjes së projektit DEMOS – Helvetas Swiss, i cili ka përfunduar në nëntor të vitit
2017, ZKA ka pranuar përkrahje në angazhimin e ekspertëve nga fusha e Auditimit të
Performancës dhe Teknologjisë Informative.

2.5.1

Trajnimi profesional i stafit

Zhvillimi i burimeve njerëzore, mbetet prioritet i përhershëm i ZKA-së, pasi që besojmë se me
zhvillimin e këtyre kapaciteteve kontribuojmë në cilësi më të mirë të punës, profesionalizëm më
të lartë dhe qasje më të organizuar ndaj punës. Fokusi i ZKA-së është në edukimin e vazhdueshëm
profesional, ku përmes trajnimeve të brendshme zhvillojmë njohuritë, dhe kompetencën e secilit
punonjës në ZKA. Përveç tjerash, ZKA ka vazhduar të investoj edhe në zhvillimin e kapaciteteve
drejtuese për nivelin menaxherial të ZKA-së.
Trajnimi i vazhdueshëm profesional
Plani i trajnimeve për vitin 2017 përmban një shtrirje të trajnimeve përgjatë gjithë vitit. Rezultatet
e arritura tregojnë një ecuri të suksesshme të procesit të trajnimit, si mënyrë për zhvillimin
profesional.
Gjatë vitit 2017, janë mbajtur një sërë trajnimesh e seminaresh të brendshme dhe të jashtme. Janë
organizuar mbi 30 seanca trajnimesh me tema të ndryshme, kryesisht nga fusha e auditimit. Në
total, 115 punonjës kanë përfituar nga këto trajnime. Përveç këtyre, janë organizuar edhe punëtori,
seminare dhe konferenca të ndryshme me qëllim të zhvillimit të proceseve të brendshme të punës.
ZKA ka përftuar edhe nga shkëmbimi i përvojave me institucionet simotra të auditimit, ku veçohet
përkrahja e Zyrës Kombëtare të Auditimit të Suedisë (SNAO). Pas nënshkrimit të marrëveshjes në
mes të dy institucioneve ZKA dhe SNAO, për bashkëpunimin bilateral, janë mbajtur një numër i
punëtorive në fushën e lidershipit dhe menaxhimit, ku njohuri kanë përfituar niveli drejtues i
ZKA-së.
Një punonjës i ZKA-së ka përfituar përvojë pune tre mujore në Gjykatën Evropiane të Auditimit,
e që është realizuar përmes programit të shkëmbimit të përvojave me këtë institucion.
Sistematizimi i pozitave audituese
Gjatë vitit 2017, ZKA, ka bërë sistematizimin dhe kategorizimin e pozitave audituese në përputhje
me aktet e brendshme si në vijim: Auditor Senior, Auditor, Auditor Junior dhe Teknik Auditimi.
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Grafiku 4 prezanton një pasqyrë të shpërndarjes së këtyre pozitave:

14%

1%

Auditor Senior
28%

Auditor
Auditor junior

25%

Teknik Auditimi
32%

Auditor për çështje ligjore

Sindikata e punëtorëve
Sindikata e punëtorëve ka zhvilluar normalisht aktivitetet sindikale. Menaxhmenti i ZKA-së i ka
mundësuar kohën dhe kushtet për veprimtari sindikale. Për më tepër sindikata është angazhuar
në procese të ndryshme të institucionit, dukë përfshirë monitorimin e proceseve të punës, këshillëdhënien në grupe punuese si dhe organizimi i aktiviteteve të përbashkëta që për qëllim kishin
organizimin e punonjësve apo festimin e ndonjë date të shënuar. Sindikata ka qasje në gjithë
sistemin e intranetit të ZKA-së, dhe iu është lënë edhe hapësira e dedikuar për qëllime komunikimi
me anëtarë të saj.
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2.6

Komunikimi dhe Bashkëpunimi me Palët e Interesit

Komunikimi dhe bashkëpunimi me palët e interesit është një nga objektivat strategjike të ZKA-së,
në mënyrë që ata të kuptojnë punën audituese dhe rezultatet e ZKA-së. Kjo bëhet me qëllim që të
rriten njohuritë e palëve të interesit, që ata të kuptojnë rolin dhe përgjegjësitë e ZKA-së, si një
institucion i pavarur i sektorit publik.
Komunikimi me Legjislativin, Ekzekutivin dhe Gjyqësorin
Gjatë vitit 2017, është thelluar më tej bashkëpunimi me Kuvendin e Kosovës. Po ashtu, janë
mbajtur takime me Presidentin, Kryeministrin dhe udhëheqës të institucioneve tjera të Republikës
së Kosovës.
Për më tepër, ZKA ka organizuar një tryezë me përfaqësuesit e lartë të institucioneve publike të
vendit, ku janë prezantuar çështjet kryesore të auditimit për vitin 2016 dhe progresi në zbatimin e
rekomandimeve të dhëna në raportet e auditimit.
AP ka bashkëpunim të rregullt ndërinstitucional edhe me organet e drejtësisë dhe organizmat
përkatëse për luftimin e korrupsionit si me:


Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, duke e informuar në lidhje me rastet indikativë me
elemente të veprave penale të cilat hasen gjatë punës audituese;



Agjencinë Kundër Korrupsionit, duke ofruar informata shtesë dhe sqarime sipas nevojës
lidhur me trajtimin e të gjeturave në raportet e auditimit; dhe



Njësinë për Krime Ekonomike të Policisë së Kosovës, duke i ofruar të dhëna dhe
dokumente relevante të siguruara në proceset e auditimit për rastet e caktuara të cilat
trajtohen nga hetuesia.

ZKA, në raport me organet e drejtësisë dhe organizmat përkatëse për luftimin e korrupsionit,
vepron në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare të auditimit dhe me legjislacionin
kombëtar të fushës penale.
Komunikimi me Mediat, Qytetarët dhe Organizatat e Shoqërisë Civile
ZKA ka për synim që të jetë një burim i besueshëm i mendimit të pavarur e objektiv. Meqë,
shoqëria është gjithnjë e më e vetëdijshme për mbajtjen e qeverive të përgjegjshme, ZKA ka për
qëllim që të stimulojë këtë sjellje, duke arritur direkt tek qytetarët dhe shoqëria civile, dhe duke
zhvilluar marrëdhënie të ngushta me ta.
Për këtë arsye, ZKA ka iniciuar themelimin e forumit konsultativ me shoqërinë civile për të
koordinuar bashkëpunimin dhe fuqizuar më shumë transparencën dhe llogaridhënien në Kosovë.
ZKA ka vazhduar bashkëpunimin me institucionet ndërkombëtare dhe organizatat donatore, me
theks të veçantë; Zyrën e BE-së në Kosovë, USAID-n, Bankën Botërore, GIZ-in, Zyrën Zvicerane
për Bashkëpunim në Kosovë dhe OSBE-në, etj.
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Bashkëpunimi me ISA partnere
Në zbatim të parimit “Ngritja e kapaciteteve përmes promovimit të të mësuarit dhe shkëmbimit
të njohurive”, ZKA-ja mban kontakte dhe ka zhvilluar marrëdhënie të mira me ISA-të në veçanti
me ato të vendeve të Evropës dhe më gjerë.
Ky bashkëpunim ofron mundësi për të shkëmbyer pikëpamjet dhe për të ndarë përvojën me
vendet tjera në përdorimin e standardeve ndërkombëtare të auditimit të sektorit publik.
Bashkëpunimi me ISA-it tjera kryesisht zhvillohet përmes bashkëpunimit bilateral, Rrjetit të ISAve të Regjionit, Komitetit të Kontaktit, INTOSAI dhe EUROSAI.
Edhe pse jemi pjesë aktive e këtyre organizatave dhe grupimeve, ZKA-ja në aktivitetet
ndërkombëtare përfaqësohet në cilësinë e vëzhguesit, prandaj synimi primar në fushën e
bashkëpunimit ndërkombëtar është anëtarësimi me të drejta të barabarta në organizata përkatëse.
Aktivitet e bëra në vijim janë në zbatim të këtij parimi:


Gjatë vitit 2017 janë intensifikuar bashkëpunimet bilaterale me ISA-të: të Shqipërisë,
Suedisë, Uellsit, Polonisë etj;



ZKA ka marrë pjesë në aktivitetet e organizatave profesionale të ISA ndërkombëtare e
rajonale; Organizatën Evropiane të ISA-ve (EUROSAI), Gjykatën Evropiane të Auditorëve
(ECA); Institucionin Suprem të Auditimit Amerikan (GAO), Komitetin e Kontaktit (ISA-të
e vendeve të kontaktit të BE-së); Rrjetin e ISA-ve të vendeve kandidate dhe atyre
potencialisht kandidate të BE-së, etj;



Auditori i Përgjithshëm i ka vizituar ISA të Suedisë, Shqipërisë dhe Polonisë ndërsa
delegacione të ZKA-së kanë qëndruar edhe ISA të Turqisë dhe ato të rajonit; dhe



Auditori i Përgjithshëm ka mare pjesë në takimin e EUROSAI-it me temën “Cilësia e Ajrit”
në Gjykatën Evropiane të Auditorëve në Luksemburg, më pas në takimin e 15-të të Grupit
të Punës së EUROSAI-të për Auditimet e Mjedisit në Tiranë dhe takimin e Rrjetit të
Institucioneve Supreme të Auditimit kandidate për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

ZKA ka pritur delegacione të shumta nga ISA rajonale dhe Evropiane, janë mbajtur takime të
rregullta me Zyrën e BE-së në Kosovë, Ambasadën e SHBA-ve dhe misionet e ndryshme
diplomatike të akredituara në Kosovë.
Në kuadër të bashkëpunimit me institucionet akademike, Auditori i Përgjithshëm ka zhvilluar një
vizitë pune në Universitetin e Kembrixhit, Mbretëria e Bashkuar si dhe janë nënshkruar
memorandume bashkëpunimi me Universitetin e Prishtinës dhe Universitetin për Biznes dhe
Teknologji (UBT).
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Konferenca Vjetore
Në korrik të vitit 2017, është mbajtur konferenca e IX vjetore e ZKA-së me temën “Fuqizimi i
llogaridhënies, transparencës dhe integritetit të institucioneve të sektorit publik, përmes zbatimit
të rekomandimeve të Auditorit të Përgjithshëm”. Kjo konferencë kishte për qëllim që të nxjerren
mësimet nga përvojat dhe sfidat nga sezoni i përfunduar i auditimit dhe të bëhen përgatitjet për
sezonin e ri auditues. Konferenca është përcjellë nga të gjithë punonjësit e ZKA-së, përfaqësues
nga Kuvendi, Qeveria, shoqëria civile, si dhe organizatat donatore.
Për të zhvilluar më tutje bashkëpunimin e qëndrueshëm dhe për të shkëmbyer pikëpamjet lidhur
me përvojat, sfidat dhe qasjen në të ardhmen, në konferencë kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të
Kontrollit të Lartë të Shtetit.
Kjo konferencë është përkrahur nga ndihma e dhënë e projektit për “Mbështetje të AP-së dhe ZKA
në përmirësim të efikasitetit institucional”, të financuar nga Qeveria Zvicerane – Helvetas Swiss
Intercooperation/ DEMOS:
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3

Fokusi i aktiviteteve të ZKA-së gjatë vitit 2018

Viti 2018 do të jetë një vit shumë i rëndësishëm për ZKA-në, duke qenë se do të fillojë zbatimi i
planit të ri strategjik dhe në kuadër të fuqizimit të pavarësisë dhe subjektivitetit ndërkombëtarë të
ZKA, planifikohet anëtarësimi në organizata të rëndësishme rajonale dhe ndërkombëtare. Gjatë
vitit 2018 veprimtaria e ZKA-së do të fokusohet në fushat në vijim:
Fokusi i ZKA-së në aktivitetet e ardhshme do të jetë i orientuar në:


Rritjen e cilësisë së auditimeve, në përputhje me SNISA-të;



Rritjen e portofolios së auditimeve të performancës, përfshirë auditimet e TI-së;



Ngritjen dhe forcimin e kapaciteteve të brendshme institucionale;



Thellimin e bashkëpunimit me Kuvendin, përkatësisht komisionet parlamentare;



Komunikimin efektiv dhe bashkëpunimin me shoqërinë civile dhe mediat;



Intensifikimin e bashkëpunimit bilateral me ISA-të tjera; dhe



Angazhimin për anëtarësimin në organizatat rajonale e ndërkombëtare të ISA-ve.

Korniza ligjore, standardet dhe zhvillimi profesional
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Zbatimi i legjislacionit sekondar i hartuar gjatë vitit 2017 në pajtim me Ligjin e ri për ZKA
dhe zbatimi i udhëzuesve të brendshëm që burojnë nga legjislacioni i ri;



Ngritja dhe forcimi i vazhdueshëm i kapaciteteve të brendshme administrative dhe
menaxhimi efikas i ndryshimeve;



Vazhdimi i edukimit të vazhdueshëm profesional përmes trajnimeve specifike dhe
implementimit të skemave profesionale të certifikimit të auditorëve. Përveç trajnimeve të
brendshme stafi i ZKA-së do të ndjekë edhe trajnime dhe aktivitete profesionale që
organizohen nga institucionet ndërkombëtare të auditimit dhe organizatat partnere, si:
EUROSAI, Gjykata Evropiane e Llogarive, Institucioni Suprem i Auditimit të Suedisë.
Synohet pjesëmarrja edhe në aktivitetet Institucionit Suprem të Auditimit të Shteteve të
Bashkuara të Amerikës;



Përcjellja e standardeve të reja me qëllim të ruajtjes së konsistencës dhe zhvillimit të
auditimeve në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Sektorit Publik.
Rishikimi i doracakëve për auditime të rregullsisë dhe të performancës dhe të pakove të
letrave të punës; dhe



Përmirësimi i mëtejmë i cilësisë, përmes kontrolleve të shtuara me rastin e hartimit të
planeve dhe programeve të auditimit dhe rishikimit të raporteve individuale të auditimit
si dhe Raportit Vjetor të Auditimit të Buxhetit të Kosovës. Ndërlidhja e cilësisë së punës
me vlerësimin e performancës së auditorëve.
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Bashkëpunimi dhe kultivimi i marrëdhënieve me palët e interesit në Kosovë dhe organizatat
ndërkombëtare


Do të thellohet më tej bashkëpunimi me Kuvendin me qëllim të rritjes së llogaridhënies në
institucionet publike dhe implementimit të rekomandimeve të dhëna në raportet e
auditimit:
o

Do të vazhdohet me përgatitjen e përmbledhjeve të raporteve individuale të auditimit
për nevoja të komisioneve parlamentare;

o

Do të intensifikohet pjesëmarrja në takimet e Komisionit për Mbikëqyrje të Financave
Publike dhe ofrimi i këshillave dhe sqarimeve të nevojshme për anëtarët e komisioneve
të Kuvendit për çështjet e raportuara në raportet e auditimit;



Do të rritet bashkëpunimi me organizatat donatore;



Planifikohet fillimi i zbatimit të projektit të binjakëzimit që financohet nga Bashkimi
Evropian nga fondet e IPA-s 2017;



Bashkëpunimi me USAID në kuadër të projektit kundër korrupsionit, përkrahja për
integrimin e ZKA-së në mekanizmat ndërkombëtar të ISA-ve;



Zbatimi i projektit të financuar nga Banka Botërore për fuqizimin e kapaciteteve të ZKAsë për auditime të prokurimit;



Vazhdimi i bashkëpunimit me Zyrën Kombëtare të Auditimit të Suedisë (SNAO);



Nënshkrimi i Marrëveshjes së bashkëpunimit me Institucionet Supreme të Auditimit të
vendeve të ndryshme;



Pjesëmarrja në Kongreset e EUROSAI që është organi më i lartë i Institucioneve Supreme
të Auditimit të vendeve të Evropës; dhe



Angazhimi për anëtarësimin e ZKA-së në Organizatën Ndërkombëtare të Institucioneve
Supreme të Auditimit (ONISA).
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4

Llogaridhënia e ZKA-së

Sigurimi i integritetit
Përmes kësaj, ju sigurojë se informacioni në Raportin Vjetor të Performancës për vitin e përfunduar
më 31 dhjetor 2017, përfshirë edhe pasqyrat vjetore financiare janë të sakta, të besueshme, dhe
objektive.
Deklarata e Transparencës
Përmes kësaj, sigurojë se puna jonë gjatë vitit 2017 është kryer në pajtim me Statutin e Shërbimit
Publik dhe Kodin e mirësjelljes së ZKA-së.

Besnik Osmani,
Auditor i Përgjithshëm
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Shtojca 1: Struktura organizative 2017/2018

AUDITORI I PËRGJITHSHËM

Zëvendës-Auditori
i Përgjithshëm

Kabineti i Auditorit
të Përgjithshëm

Njësia për Auditim të
Brendshëm

Njësia për Projekte dhe
Bashkëpunim

Njësia për Komunikim me
Publikun dhe Përkthime

SHËRBIMET E PËRGJITHSHME
ADMINISTRATIVE

FUNKSIONET AUDITUESE

Ndihmës-Auditori
i Përgjithshëm

Ndihmës-Auditori
i Përgjithshëm

Ndihmës-Auditori
i Përgjithshëm

Ndihmës-Auditori
i Përgjithshëm

Ndihmës-Auditori
i Përgjithshëm

Menaxhimi i
Cilësisë
në Auditim

Auditimi i
Institucioneve
Qendrore

Auditimi i
Institucioneve të
Pavarura dhe NP

Auditimi i
Institucioneve të
Pushtetit Lokal

Auditimi i
Performancës dhe
Prokurimit

Departamenti
Metodologji,
Standarde,
Zhvillim

Departamenti
Ekonomi dhe
Financa

Departamenti
Institucionet e
Pavarura - I

Departamenti
Qendër / Veri

Departamenti
Auditimi i
Performancës
dhe Sistemeve të
TI

Departamenti
Kontrolli
Sigurimi i
Cilësisë në
Auditim

Departamenti
Drejtësi, Siguri
dhe
Punë të Jashtme

Departamenti
Institucionet e
Pavarura - II

Departamenti
Jug

Departamenti
Auditimi i
Prokurimit dhe
Projekteve

Departamenti
Çështjet Juridike
në Auditim

Departamenti
Arsim dhe
Shëndetësi

Departamenti
Ndërmarrjet
Publike

Departamenti
Lindje

Drejtori i Përgjithshëm
Administrativ
Departamenti
Buxhet dhe
Burime Njerëzore
Divizioni
Buxhet
dhe Financa

Divizioni
Burime
Njerëzore

Departamenti
Shërbimet e Përbashkëta
Divizioni
Logjistikë

Divizioni
Administrimi
i Dokumenteve

Departamenti
Teknologji Informative
Njësia për
Prokurim

Departamenti
Analiza dhe
Auditimi i
Buxhetit të
Kosovës

Departamenti
Planifikim,
Bujqësi dhe
Mirëqenie

Departamenti
Perëndim

Menaxhmenti i lartë i Zyrës Kombëtare të Auditimit
Zyrtarët në funksionet audituese (auditorët)
Nëpunësit civilë në mbështetjen administrative
Të punësuarit në Kabinetin e Auditorit të Përgjithshëm
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Shtojca 2: Numri dhe lloji i auditimeve
Në fund të sezonit 2016/2017 janë publikuar 109 raporte të auditimit, përfshirë:
Raportin Vjetor të Auditimit për Raportin Financiar Vjetor të Buxhetit të Kosovës për vitin 2016;
92 raporte të auditimit të rregullsisë:


Kuvendin e Kosovës, Zyrën e Presidentit dhe Zyrën e Kryeministrit;



19 Ministri;



38 Komuna;



30 Institucione të pavarura; si dhe



Doganat e Kosovës dhe Administrata Tatimore e Kosovës (dy agjenci ekzekutive në kuadër
të Ministrisë së Financave7).

4 raporte të auditimit të rregullsisë për Ndërmarrjet Publike


Hekurudhat e Kosovës “Trainkos” sh.a.



Kompania rajonale e mbeturinave “Pastërtia sh.a.” – Ferizaj;



Kompania për menaxhimin e deponive të Kosovës; dhe



Ngrohtorja e qytetit Gjakovës.

2 raporte të auditimit të fondeve të donatorëve


Fondi i Bashkuar për Sektorin e Arsimit; dhe



Përkrahja për përmirësimin e hartimit (zhvillimit) të politikave në Kosovë.

10 raporte të auditimit të performancës:


Efikasiteti dhe efektiviteti në implementimin e sistemit informativ unik të integruar
shëndetësor;



Efikasiteti i menaxhimit të lëndëve civile në Gjykatat Themelore;



Marrëveshjet për shërbimet e veçanta dhe kontratat e punës për detyra specifike;



Procedurat dhe kontrollet në sistemin për menaxhimin e performancës komunale;



Planifikimi për kontrata të ndërtimit;



Menaxhimi dhe monitorimi i investimeve kapitale nё ndërmarrjet publike;



Procesi i rishikimit të teksteve shkollore;

7
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Doganat e Kosovës dhe Administrata Tatimore e Kosovës janë agjenci ekzekutive të Ministrisë së Financave,
PFV-të e tyre integrohen brenda PFV-ve të MF-së. Mirëpo për shkak se 80% e të hyrave të BK-së mblidhen prej
tyre ato i kemi audituar ndaras nga PFV të MF-së.
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Zbatimi i kontratës për sistemin e prokurimit elektronik;



Fondi Zhvillimor; dhe



Administrimi i programit pёr trajtim jashtë institucioneve shëndetësore publike.

Sezoni i auditimit 2017/2018 ka filluar në shtator të vitit 2017 dhe planifikojmë të përfundojmë 125
raporte të auditimit, si:
Raportin Vjetor të Auditimit për Raportin Financiar Vjetor të Buxhetit të Kosovës të vitit 2017
92 auditime të rregullsisë në proces


Kuvendin e Kosovës, Zyrën e Presidentit dhe Zyrën e Kryeministrit;



19 Ministri;



38 Komuna;



30 Institucione të pavarura; dhe



Doganat e Kosovës dhe Administrata Tatimore e Kosovës (dy agjenci ekzekutive në kuadër
të Ministrisë së Financave8).

9 raporte të auditimit të rregullsisë për Ndërmarrje Publike


Hekurudhat e Kosovës – Trainkos;



Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtina sh.a, Prishtinë;



Kompania e Ujitjes Drini i Bardhë sh.a Pejë;



Kompania për menaxhimin e deponimit në Kosovë sh.a;



Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor sh.A, Prizren;



Stacioni i Autobusëve Prishtinë, Prishtina;



NPQ "Aeroporti i Gjakovës" sh.a;



Kompania Rajonale e Mbeturinave Uniteti sh.a, Mitrovicë; dhe



Hortikultura sh.a -Prishtinë, Prishtina.

2 raporte të auditimit të rregullsisë të fondeve të donatorëve

8



Programi mjedisor i Kosovës; dhe



Përkrahja për përmirësimin e hartimit (zhvillimit) të politikave të bazuara në prova në
Kosovë.

Doganat e Kosovës dhe Administrata Tatimore e Kosovës janë agjenci ekzekutive të Ministrisë së Financave,
PVF-të e tyre integrohen brenda PVF-ve të MF-së. Mirëpo për shkak se 80% e të hyrave të BK-së mblidhen prej
tyre ato i kemi audituar ndaras nga PVF të MF-së.
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1 auditim për borxhet publike
20 auditime të performancës në proces
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Menaxhimi i barnave mjekësore;



Menaxhimi i kontratave të prokurimit;



Prokurimet e centralizuara;



Procedura me negocim pa publikim të njoftimit për kontratë;



Radio Televizioni i Kosovës;



Marrëveshjet e Bashkëfinancimit;



MSHV/KPDS;



Cilësia e ajrit (Auditim bashkëpunues);



Menaxhimi dhe shfrytëzimi i sistemit e-Pasuria;



Vlerësimi i sistemeve te IT niveli lokal dhe qendror;



Sistemi Informativ i Tatimi në pronë;



Sistemi Informativ i integruar i policisë;



Auditimi përcjellës i Menaxhimit të pajisjeve mjekësore;



Sistematizimi i të pastrehëve në banesat kolektive/Efektiviteti i programeve të veçanta të
banimit;



Politikat qeveritare në hapjen e vendeve të lira të punës;



Menaxhimi i te hyrave vetanake;



Ngritja e kapaciteteve në fushën e zhvillimit dhe koordinimit të politikave/Projekti i SIDA;



Sistemi i Menaxhimit Performancës së Shërbimeve Komunale;



Sistemi Informativ Shëndetësor; dhe



Efikasiteti në menaxhimin e lëndëve në gjykata.

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT

Shtojca 3: Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin 2017 dhe
adresimi i rekomandimeve për vitin 2016
Pasqyra financiare 1
Pasqyra e pranimeve dhe pagesave të parave të gatshme për Zyrën Kombëtare të Auditimit për vitin e përfunduar me 31 Dhjetor 2017

BURIMET E FONDEVE
Granti Qeveritar
Grantet e përcaktuara të donatorëve

2,273
54

Totali i Pranimeve

2,327

SHFRYTËZIMI I FONDEVE
Operacionet
Paga dhe rroga
Mallra dhe Shërbime
Shërbime Komunale

Shpenzime Kapitale

5

Totali i Pagesave

€ '000

€ '000

€ '000

€ '000

-

2,235

-

1,690
507
25
2,222

€ '000

2,140
63

2,194
41

1,757
530
28
2,314

2
3
4

GQ

GQ

€ '000

Pagesat nga
palet e treta

Llogaria e Vetme
e Thesarit

Pagesat nga
palet e treta

Llogaria e Vetme
e Thesarit

Pagesat nga
palet e treta

GQ
Shënime

2015

2016

2017
Llogaria e Vetme
e Thesarit

-

2,203

-

-

1,613
564
26
2,203

-

12
12

-

13
13

-

-

-

2,327

-

2,235

-

2,203

-

Pasqyra financiare 2
Raporti i ekzekutimit te buxhetit
Pasqyra e krahasimit të shumave buxhetore aktuale për Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin e përfunduar me 31 Dhjetor 2017

2017

Buxheti fillestar
(Ndarja)

Buxheti Final
(SIMFK)

A

B

Shënime
shpjeguse

€ '000

Grantet e përcaktuara të donatorëve

6

-

Te hyrat tjera

7

Realizimi
C

€ '000

€ '000

46

46

Varianca
D=C-B
€ '000

2016

2015

Realizimi
E

Realizimi
F

€ '000

€ '000

Hyrja e parasë së gatshme në llogari të Thesarit

Pranimet totale të mbledhura për FKK-në

-

-

64

2

2

1

46

48

2

65

90
11
101

Daljet e parasë së gatshme nga llogaritë e thesarit
Paga dhe rrogat

2

1,768

1,768

1,757

(11)

1,690

1,613

Mallra dhe shërbime

3

551

788

530

(257)

507

564

Shërbime komunale

4

34

34

28

(6)

25

26

Shpenzime kapitale

5

45

13

12

(1)

13

2,398

2,603

2,327

(276)

Totali i pagesave i bërë nga BRK përmes LlVTh

2,235

2,203
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Neni 15

Shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare
Shënimi 1
Informata për organizaten buxhetore (aktivitetet, legjislacioni, etj) dhe politikat kontabël
1.
Hyrje
Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) është institucion i pavarur kushtetues me mandat për kryerjen e auditimit të jashtem në të gjitha organizatat buxhetore dhe në
subjektet tjera shtetërore.
Misioni i ZKA-së është që të kontribuojë në menaxhimin e shëndoshë financiar të administratës publike duke kryer auditime cilësore në pajtim me kornizën ligjore dhe
standardet e auditimit në sektorin publik të pranuara ndërkombëtarisht si dhe duke aplikuar praktikat e mira evropiane.
ZKA kryen auditime për të siguruar se qeveria dhe entitetet e sektorit publik janë përgjegjëse për përdorimin dhe administrimin e fondeve publike ;
- forcon përgjegjshmërinë, transparencën dhe integritetin duke audituar në mënyrë të pavarur aktivitetet e organizatave te sektorit publik dhe duke raportuar gjetjet e
tyre;
- mundëson zyrtarëve të ngarkuar me qeverisjen e sektorit publik, të përmbushin përgjegjësitë e tyre duke iu përgjigjur gjetjeve të auditimit, rekomandimeve dhe duke
marrë masa korrigjuese të përshtatshme; dhe
- raporton mbi rezultatet e auditimit, duke i dhënë në këtë mënyrë mundësinë publikut të shikoj dhe të monitoroj përgjegjshmërinë e qeverisë dhe të entiteteve të sektorit
publik.
2.
Data e autorizimit
Pasqyrat Vjetore Financiare për vitin 2017, janë autorizuar nga ana e z. Imri Semetishtit, Drejtor i Përgjithshëm Administrativ dhe z. Adem Sylejmani, Zyrtar Kryesor
Financiar me 31 Janar 2018.
3. Bazat e përgatitjes së pasqyrave financiare dhe konventat e kontabilitetit
3.1 Bazat e përgatitjes
Sipas ligjit mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësisë Nr. 03/L-048, të plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin nr. 03/L-221, Ligjin nr. 04/L-116, Ligjin nr. 04/L194, Ligjin nr. 05/L-063 dhe Ligjin nr. 05/L-007, Zyrës Kombëtare të Auditimit i kërkohet të përgatitë dhe dorëzojë Pasqyra Financiare në përputhshmëri me kërkesat
financiare dhe raportuese të Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik ("SNKSP") në përputhje me bazën e kontabilitetit me para të gatshme.
Për më shumë, këto pasqyra financiare përfshijnë shpalosjet të kërkuara nëpërmjet Rregullores Financiare Nr. 01/2017 Për Raportimin Vjetor Financiar të Organizatave
Buxhetore.
Politikat kontabel: Pasqyrat Financiare përgatitën në harmoni me LMFPP-në, duke adaptuar Standardet Ndërkombetare të Kontabilitetit për Sektorin Publik për
raportim financiar të bazuar në para të gatshme.
3.2 Valuta raportuese
Librat dhe shënimet e ZKA-së mbahen në Euro, valuta ligjore në territorin e Republikës së Kosovës.
3.3. Prokurimi
Marrëveshjet kontraktuese për blerje të mallrave ose shërbimeve, duke përfshirë shërbimet profesionale, nënshkruhen në emër të ZKA-së, vetëm nga zyrtarët e
autorizuar. Aktivitetet për blerje përveç nënshkrimit të kontratës, përfshijnë ftesën për tenderë, kuotime mbi bazën e specifikimeve të detajuara siç përcaktohet në Ligji
mbi Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës
3.4. Zotimet
Zotimet, ashtu siç janë shpalosur në pasqyrat financiare, regjistrohen kur urdhërohet ndonjë blerje që ka të bëjë me vitin aktual buxhetor.
3.5. Buxheti
Buxheti final është i përfshirë në Sistemin Informatikë të Menaxhimit Financiar të Kosovës dhe gjithashtu është publikuar si pjesë e pasqyrave financiare të Qeverisë së
Kosovës.
Shënimi 2.

Pagat dhe rrogat
2017

Përshkrimi
Pagat neto përmes listës së pagave

GQ

Gjithsej pagesat

€ '000

€ '000

€ '000

2016

2015

GQ

GQ

€ '000

€ '000

1,476

1,476

1,466

99

1,413

1,349

120

120

120

100

113

106

Kontributi pensional nga punëdhënësi

84

84

84

100

80

77

Kontributi pensional nga i punësuari

84

84

84

100

80

77

4

4

4

100

4

4

1,768

1,768

1,757

99

1,690

1,613

Tatimi mbi të hyrat personale

Pagesa për Sindikatë
Paga dhe rroga

46

Shënim

Buxheti final

Krahasim
%
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Shënimi 3. Mallrat dhe shërbimet
2017
Buxheti final

Përshkrimi
Shpenzimet e udhëtimit brenda vendit
Meditja e udhëtimit brenda vendit
Akomodimi per udhëtimet brenda vendit
Shpenzimet tjera per udhëtimet brenda vendit
Shpenzimet e udhëtimit jashtë vendit
Meditja e udhëtimit jashtë vendit
Akomodimi per udhëtimit jashtë vendit
Shpenzimet tjera te udhëtimit jashtë vendit
Internet
Shpenzimet e telefonise mobile
Shpenzimet postare
Shërbimet e arsimit dhe trajnimit
Sherbimet e ndryshme shendetesore
Shërb e ndr.intelektuale këshilldhënëse
Shërb kontraktuale tjera
Shërbime teknike
Shpenzimet për anëtarësim
Mobiljet dhe pajisjet(më pak se 1000)
Telefona (më pak se 1000€)
Kompjuterë (më pak se 1000€)
Hardëer për TI<1000
Pajisje tjera <1000€
Furnizime për zyrë
Furnizime ushqim dhe pije
Furnizime pastrimi
Furnizime veshmbathje
Akomodimi
Vaj për ngrohje
Derivate për gjenerator
Karburant për vetura
Regjistrimi i automjeteve
Sigurimi i automjeteve
Taksa komunale
Sigurimi i ndërtesave dhe tjera
Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve
Mirëmbajtja e ndërtesave
Mirëmbajtja e tekn.informative
Mirëmb.e mobileve dhe pajisjeve
Qiraja për ndertesa
Qiraja-pajisje
Qiraja perdorime tjera te hapsirave
Reklamat dhe konkurset
Shërbime shtypje -jo marketing
Drekat zyrtare
Shpenzimet -vendimet e gjykatave
Kamata e borxhit
Mallra dhe sherbime

Shënim
3.1
3.2

GQ

GPD

€ '000
9
21
32
2
21
39
24
5
3
27
2
11

€ '000
5
17
28
0
12
36
13
2
2
27
1
11

3.6
3.7

116
89
2

6
14
1

3.8

4
2
31
7
12
16
31
1
16
10
3
11
1
3
0
14
10
20
13
2
145
9
2
6
10
6

1
2
30
4
8
15
12
0

8
1
2
0
11
5
15
12
2
141
8
1
5
6
5

788

0
476

3.3
3.3
3.3
3.4
3.5

3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

3.14
3.15

3.16
3.17
3.18
3.19

2016

0
7

Gjithsej pagesat

€ '000

0
1
2
0

45

5

1

-

0

€ '000
5
17
28
0
12
37
15
3
2
27
1
11
6
59
1
1
2
30
4
8
15
16
0
1
7
8
1
2
0
11
5
15
12
2
141
8
1
5
6
5

Krahasim

2015

GQ

%
57
80
89
26
56
95
64
50
59
100
46
99
5
66
60

GQ
€ '000
4
21
27
12
20
13
0
2
16
0
9
0
18
48
1

25
95
96
59
62
92
53
7

4
2
46
11
2
10
21

6
68
76
75
74
48
82
49
75
93
94
97
91
47
79
61
79

1
12
0
4
1
2
0
11
6
16
12
1
126
17
2
1
6

€ '000
2
17
28
0
10
16
11
1
1
21
1
42
75
33
1
2
0
6
6
4
16
18
0
1
8
11
0
6
0
2
0
11
6
12
12
1
154
20
0
1
9
1

2
54

0
530

67

507

564

Shënime:
3.1 Kjo shumë paraqet shpenzimet për ekipet audituese në terren në Komunat të cilat jane 45km larg selisë së ZKA. Shpenzimet janë më të larta për shkak të numrit më të madh të
auditimeve dhe kryerjes së tyre me forca vetanake.
3.2 Si rezultat i rishikimit të vendimit për meditjet brenda vendit nga Auditori i Përgjithshëm, shpenzimet për këtë kategori janë më të ulta.
3.3 Bashkëpunimi në nivel ndërkombëtar është pjesë e portfolios tonë. Mjetet e shpenzuara ndërlidhen me pjesëmarrjen e punonjësve të ZKA-së nëpër punëtori dhe konferenca jashtë
vendit. Shpenzimet për këtë kategori në veçanti përfshijnë agjendën e anëtarësimit të ZKA-së në institucione profesionale të auditimit, siç janë, EUROSAI dhe INTOSAI. Shuma në vlerë prej
1337.6€ dhe 1775.4€ nga donacioni i Helvetas Swiss Intercooperation - DEMOS ndërlidhet me punëtorinë e mbajtur në Mavrovë, Maqedoni, ku temë diskutimi ishte finalizimi i planit për
fillimin e sezonin audituese 2017/2018.
3.4 Shpenzimet më të larta janë si rezultat i fillimit të përdorimit të kontratës së Qeverisë për shërbime telekomunikuese , në të cilën përfshihen edhe shërbime të internetit.
3.5 Shpenzimet për këtë kategori janë për shkak të pagesës së anëtarësisë për auditorë në shoqata profesionale dhe për shpenzimet e përkrahjes në aftësimin profesional të auditorëve .
Shpenzimet më të ulëta krahasuar me dy vitet paraprake janë për arsye të përfundimit të financimit të skemës së auditimit, si rrjedhojë e kompletimit të kësaj të fundit nga auditorët e ZKAsë.
3.6 Kjo shumë prezanton kryesisht, shpenzimet e auditimit të MAPL.
3.7 Shpenzimet e rritura krahasuar me vitin 2016 janë si rezultat i angazhimit të këshilltarëve në projektin: "Mbështetje të AP-së dhe ZKA-së në përmirësim të efikasitetit institucional" - të
financuar nga Qeveria Zvicrane - Helvetas Swiss Intercooperation/DEMOS.
3.8 Kjo shumë paraqet shpenzimet për furnizim me mobilje për vitin 2017. Diferenca nga viti i kaluar është për shkak të kërkesave më të vogla gjatë vitit 2017.
3.9 Kjo shumë paraqet shpenzimet e blerjes së pajisjeve teknologjisë informative, përkatësisht 47 kompjuterëve (laptopëve).
3.10 Shpenzimet më të ulëta të prezantuara krahasuar me vitin paraprak janë për shkak se nuk kemi pasur blerje të reja për pajisje të TI-së.
3.11 Kjo shumë prezanton shpenzimet për furnizim me pajisje të TI-së për nevoja të ZKA-së.
3.12 Kjo shumë prezanton shpenzimet për furnizim me material zyrtar, furnizime të nevojshme të zyrës dhe gazeta ditore.
3.13 Kjo shumë prezanton shpenzimet të cilat ndërlidhen me organizimin e konferencës vjetorë të ZKA-së, shpenzimet e byfesë, shpenzimet për furnizim me ujë të pijes, si dhe një obligim i
papaguar i vitit 2016 në shumë prej 1,700€. Shpenzimet per organizimin e konferences vjetore janë mbuluar nga projekti: "Mbështetje të AP-së dhe ZKA-së në përmirësim të efikasitetit
institucional" - të financuar nga Qeveria Zvicrane - Helvetas Swiss Intercooperation/DEMOS (4,564€).
3.14 Gjatë këtij viti nuk ka pas nevoja të mëdha për vaj për ngrohje për shkak të motit të mirë dhe shfrytezimit të sasise së vajit të furnizuar në fund të vitit 2016.
3.15 Shpenzimet më të larta për karburant për këtë vit krahasuar me vitin 2016, janë si rrjedhojë e një obligimi të papaguar i vitit 2016 në shumë prej 1,463€ si dhe per shkak te rritjes se
numrit te auditimeve te kryera nga ZKA qe ka ndikuar ne rritje te kerkesave per transport. Me rritjen e numrit të auditimeve më forca vetanake janë shtuar edhe kërkesat për transport.
3.16 Shpenzimet e këtij viti janë më të larta krahasuar me vitin 2016 si rezultat i kontraktimit të një objekti shtesë për nevoja të ZKA-së.
3.17 Shpenzimet më të ulëta në këtë vit krahasuar me vitin 2016 janë rezultat i uljes së shumës së qirasë mujore në shfrytëzimin e fotokopjeve për nevoja të ZKA-së.
3.18 Shpenzimet më të larta, krahasuar me vitin 2016 janë si rrjedhojë e shpenzimeve të bëra për publikimin e konkurseve për rekrutim më punonjës të rinj në vitin 2017.
3.19 Shpenzimet më të larta, krahasuar vitet paraprake, janë si rezultat i angazhimeve të shtuara në bashkëpunim rajonal dhe ndërkombëtar me institucione simotra të auditimit.
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Shënimi 4 :

Shpenzimet komunale
2017
Buxheti final
Përshkrimi

Shënim

Rryma

€ '000

GQ

Gjithsej
pagesat

GPD

€ '000

€ '000

€ '000

Krahasim
%

2016

2015

GQ

GQ

€ '000

€ '000

22

18

18

80

17

21

Uji

2

2

2

80

2

1

Mbeturinat

2

1

1

66

1

1

PTK-fikse

8

7

7

89

5

3

34

28

28

82

25

26

Shpenzime komunale
Shënim:
Shënimi 5:

0

Shpenzime kapitale
2017
Buxheti final

Përshkrimi
Shënim

€ '000

GQ

GPD

€ '000

Gjithsej
pagesat

€ '000

Krahasim

€ '000

Blerja e centrales se re telefonike
Softuer dhe server per ruajtjen e te dhenave

%

5.1

2015

GQ

GQ

€ '000

0

Shpenzime kapitale

2016

€ '000

13

13

12

12

94

13

12

12

94

13

0

5.1 Kjo shumë prezanton shpenzimin për furnizim me softuer dhe server për ruajtjen e të dhënave (Back-up). Shuma e shpenzuar për server është 9,690.84€, derisa
për softuer shuma e shpenzuar është 2,569.60€

Shënimi 6:

Grantet e përcaktuara të donatorëve

Emri i Donatorit

Nr. i
projektit

Emri i projektit

2017

2016

2015

€ '000

€ '000

€ '000

12

64

Banka Botërore

94134

Zhvillimi i aftësive profesionale në auditimin e sistemeve të
prokurimit

Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar

94436

Këshilltar i u.d. Auditorit të Përgjithshëm për finalizimin e
sezonit të auditimit 2014/2015 si dhe për planifikimin e
sezonës së ardhshëm
2015/2016

10

Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar

94436

Këshilltar për divizionin e auditimit te rregullsisë

6

Ambasada Norvegjeze

95738

Këshilltar i u.d. Auditorit të Përgjithshëm për finalizimin e
sezonit të auditimit 2014/2015 si dhe për planifikimin e
sezonës së ardhshëm
2015/2016

10

Bashkimi Evropian

94952

Projekti per mbështetje financiare të konferences së tetë vjetore
të ZKA

Qeveria Zvicrane

92003

Projekti "Në mbështetje të AP dhe ZKA për permiresim të
efikasitetit Institucional"

Banka Botërore

94138

Projekti për "Fuqizimin e kapaciteteve të Zyrës Kombëtare të
Auditimit në auditim të prokurimit"
Totali:

Shënimi 7:

10
46

42

46

64

Të hyrat tjera

Te hyrat nga auditimi i rregullsisë i projektit “Përkrahje për përmirësimin e hartimit (zhvillimit) të politikave në Kosovë” sipas kontratë së datës 10.02.2017 të
lidhur ndërmjet SIDA-s dhe Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA) të Republikës së Kosovës në vlerë prej 2,415€, të derdhura në BK.
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Neni 14.6
Shpalosja e ndarjeve fillestare dhe finale e buxhetit
Ndryshimet e autorizuara nga LMFPP

Kategoria e ndarjes

Ndarja
Fillestare
Buxhetore
(ligji i
buxhetit)

Shëni
m

Ndryshimi
Ndryshimi
sipas nenit
sipas nenit
Ndryshimi për
29,Ligji nr.03/L- 30,Ligji nr.03/L- te hyrat e tjera
048
048
të financimit

€ '000

€ '000

a
Hyrjet
Grantet e përcaktuara të
donatorëve
Të hyra të tjera
Daljet(buxheti)
Pagat dhe mëditjet
Mallrat dhe shërbimet
Shërbimet komunale
Shpenzimet Kapitale
Tjera
Totali

€ '000

b

c

€ '000

14.6.4

0
49

-33

-30

-2

2,398

19

-35

0

Ndryshimet e
buxhetit
fillestar

€ '000

€ '000
(f-a)/f

46

46

100%

46

46

100.0%

1,768
788
34
13

0%
43%
0%
-71%

2,603

8.6%

f

2
2
1,768
551
34
45

Ndarjet finale
te buxhetit
SIMFK

€ '000

e

14.6.1
14.6.2

14.6.3

Ndryshimet
për grantet e
përcaktuara te
donatorëve

221
0
0
0
221

Shënime:
14.6.1 Vlera e granteve për vitin 2017 perfshin shumën prej 45,700€.
14.6.2 shih shënimin shpjegues 7
14.6.3. Me Ligjin nr. 05/L-125, për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2017, për kategorinë e Mallrave dhe Shërbimeve është aprovuar ndarja buxhetore
në vlerë prej 551,289€. Me Ligjin nr. 06/L-002 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 05/L-125 për buxhetin e Republikës së Kosovës per vitin 2017, ZKA-së
iu është ndarë shumë shtesë në vlerë prej 49,000€. Ndërsa, Qeveria e Kosovës përmes vendimit me nr.10/19 të datës 15.12.2017, në emër të kursimeve ZKA-së
iu është reduktuar shuma prej 24,855€. Poashtu përmes Vendimit të Qeverisë nr. 01/21 të datës 22.12.2017 për kursime dhe ndarje buxhetore, si dhe për
transfere dhe alokime të organizatave buxhetore për vitin 2017, ZKA-së iu është reduktuar një shumë shtesë prej 8,128.31€.
Ndërsa, tek grantet e përcaktuara të donatorëve përfshihet shuma e alokuar prej 164,930€ nga Qeveria e Kosovës për zbatimin e projektit "Fuqizimi i
kapaciteteve të Zyrës Kombëtare të Auditimit në auditim të prokurimit" e cila do të rimbursohet nga Banka Botërore sipas marrëveshjes. Në këtë shumë
përfshihen edhe mjetet për projektin "Mbështetje të AP-së dhe ZKA-së në përmirësim të efikasitetit institucional" - të financuar nga Qeveria Zvicrane - Helvetas
Swiss Intercooperation/DEMOS në shumë prej 45,700€ të ndara në vitin 2017, si dhe 10,540€ të bartura nga viti 2016.
14.6.4 Me Ligjin nr. 05/L-125, për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2017, për kategorinë e Shpenzimeve kapitale është aprovuar ndarja buxhetore në
vlerë prej 45,000 €. Me vendimin e Qeverisë së Kosovës Nr.08/15 të datës 02.08.2017, është aprovuar kërkesa e Ministrit të Financave për reduktim të fondeve
të alokuara. Ndërsa për ZKA ky vendim ka rezultuar në reduktimin e shumës prej 30,000€ për dy projekte kapitale (blerja e një softueri për mbështetje të
auditimit në shumë 25,000€ dhe server për përforcim të infrastruktures së IT për ZKA në shumë prej 5,000€). Poashtu përmes Vendimit të Qeverisë nr. 10/19 të
datës 15.12.2017 për kursime dhe ndarje buxhetore, si dhe për transfere dhe alokime të organizatave buxhetore për vitin 2017, ZKA-së iu është reduktuar një
shumë prej 2,000€ nga projekti kapital (Server dhe softuer për ruajtjen e back-upëve). Ky reduktim është cilësuar nga ZKA si kursim i vitit 2017.
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Neni 17 Raport për detyrimet (faturat) e papaguara
Kodi ekon.
11
13
14
20

Kategoria ekonomike
Paga dhe rroga
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione

30

Shpenzime kapitale

2017
€ '000

Totali

2016
€ '000

2015
€ '000

14
3

11
3

6
2

17

14

8

Detajet e faturave
2017
Data e
pranimit te
faturës

Numri i faturës

Afati i
pagesës

Kodi
Furnitori
ekonomik

12/5/2017

17-210001-1299

30 ditë

14210

"Zëri"

12/15/2017
12/15/2017
12/12/2017
12/19/2017
12/15/2017
1/5/2018

17-210001-1344
17-210001-1343
1336/17
1384/17
1151/2017
28

30
30
30
30
30
30

dite
ditë
ditë
ditë
ditë
ditë

14210
14210
14210
14210
13610
14010

"Zëri"
"Zëri"
"Kosova Sot"
"Kosova Sot"
"Rhum Caffe"
A.L."AUDI"

Arsyeja e mospagesës

Shuma

Skadimi i afatit për zotim

196.00

Skadimi i afatit për zotim
Skadimi i afatit për zotim
Skadimi i afatit për zotim
Skadimi i afatit për zotim
Skadimi i afatit për zotim
Fatura është pranu në vitin 2018

42.00
154.00
160.00
40.00
56.60
88.00

Fatura është pranu në vitin 2018

417.79

Fatura është pranu në vitin 2018
Fatura është pranu në vitin 2018

572.81
594.81

"VALA"

Telefonia mobiledhjetor

Fatura është pranu në vitin 2018

2,660.55

Fatura është pranu në vitin 2018

1,121.60

1/12/2018

R13695

30 ditë

13953

"Delta Security"

1/12/2018
1/12/2018

FDT17-8-006084
550001841-1815

30 ditë
30 ditë

13780
13310

"Hib Petroll"
"VALA"

1/12/2018

161101068729-1812

30 ditë

13320

€
Përshkrimi
Konkurs dhe anulim
konkursi
Anulim konkursi
Konkurs
Publikim
Publikim
Gazeta ditore-nëntor
Autolarje-dhjetor
Dhjetor -sigurimi fizik
i objektit
Dhjetor
Internet -dhjetor

1/15/2018

K00016

30 ditë

14020

"MSS"

Mirembajtja e objektitdhjetor

1/15/2018

1262/2017

30 ditë

13610

"Rhum Caffe"

Gazeta ditore -dhjetor

Fatura është pranu në vitin 2018

58.80

1/16/2018

12439

30 ditë

13140

"Altavia Travel"

Bilete-Londer

Fatura është pranu në vitin 2018

678.00

1/16/2018

12595

30 ditë

13140

"Altavia Travel"

650.60

Sh2570-2017

30 ditë

14130

"Rikon"

Fatura është pranu në vitin 2018

696.20

1/19/2018

17-210-010-2050

30 ditë

14010

"AGS"

Fatura është pranu në vitin 2018

10.17

1/19/2018

17-210-010-2052

30 ditë

14010

"AGS"

1/24/2018

12/2017

30 ditë

13330

"PTK"

Bilete -Turqi
Qiraja per fotokopjedhjetor
Mirembajtje e
veturave
Mirembajtje e
veturave
Shërbime postare

Fatura është pranu në vitin 2018

1/17/2018

1/23/2018

45/2018

30 ditë

13610

Zyra e
Kryeministrit

1/23/2018

s1171

1/5/2018 specifikacion(361-367)

30 ditë

13953

"Delta security"

30 ditë

13620

"Euro Grill"

Fatura është pranu në vitin 2018

55.95

Fatura është pranu në vitin 2018

116.40

Gazeta zyrtare

Fatura është pranu në vitin 2018

14.00

Sigurimi fizik i
objektit nga data
15.12.2017-31.12.2017

Fatura është pranu në vitin 2018

505.32

Byfeja (pije)
Tetor & nëntor-naftë
per vetura
Naftë për gjenerator

Fatura është pranu në vitin 2018

133.90

11/17/2017

FDT17-8-004798

30 ditë

13780

"Hib Petroll"

11/15/2017

FDT17-8-004796

30 ditë

13770

"Hib Petroll"
Hotal "Shkelqimi
Janë regjistru si shpenzim ndersa certifikimin e
Akomodim
"
lëndes me datën 27.11.2017,16.10.2017,
Vlora Mehmeti24.11.2017, sistemi nuk e ka ruajtë dokumentin
shpenzimet e mëditjes
dhe akomodimit per
Tirane

9/22/2017 15/9/2017,20/9/2017

10/17/2017

11/20/2017

27613

30 ditë

30 ditë

13141

30 ditë

13132

1,297.15

Furnitori e ka nderru xhirollogarine.Shpenzimi
është regjistru ne xhirollogarine joaktive

247.66

Hotel "Jehona"

Akomodim-për
auditore

Kompenzim për shpenzime të naftës - Junik

42.00

720.00

12/7/2017

30 ditë

13130

Bujar Sejdiu

Shpenzimet e rrugës
brenda vendit

12/7/2017

30 ditë

13130

Ilir Abazi

Shpenzimet e rrugës
brenda vendit

Kompenzim për shpenzime të naftës - Junik

152.40

12/11/2017

30 ditë

13130

Fetah Osmani

Shpenzimet e rrugës
brenda vendit

Kompenzim për shpenzime të naftës - Hani I
Elezit

48.00

Meditje jashtë vendit

Kompenzim për meditje - për Tirane: 13-16
dhjetor

252.26

Meditje jashtë vendit

Kompenzim për meditje - për Tirane: 11 dhjetor
2017

65.00

Meditje jashtë vendit

Kompenzim për meditje - për Tirane: 11 dhjetor
2017

65.00

Kompenzim për meditje - për Tirane: 11 dhjetor
2017

65.00

12/16/2017

30 ditë

12/11/2017

30 ditë

12/11/2017

30 ditë

13141
13141
13141

Fitim Haliti
Naser Arllati
Riza Spanca

12/11/2017

30 ditë

13141

Xhevat Krasniqi

Meditje jashtë vendit

12/21/2017

30 ditë

13141

Arvita Zyferi

Meditje jashtë vendit

12/21/2017

30 ditë

13141

Armin Bushati

Meditje jashtë vendit

12/21/2017

30 ditë

13141

Emine Fazliu

Meditje jashtë vendit

12/21/2017

30 ditë

13141

Valbon Bytyqi

Meditje jashtë vendit

12/21/2017

30 ditë

13141

Vlora Mehmeti

Meditje jashtë vendit

12/25/2017

30 ditë

Dren Zeka

Meditje jashtë vendit

Kompenzimi i mjeteve për udhëtimin zyrtar në
Turqi 21-25 dhjetor ka qenë i pamjaftueshem

30 ditë

"Blendi"

Raporti i
performancës

Komisioni ka vleresu se lidhja e raporteve nuk
ka qenë sipas kërkeses së ZKA-së

12/22/2017

17-210-001-3764

Për udhëtimin zyrtar në Suedi prej datës 17-21
dhjetor - 2017 mjetet e marra me avanc kanë
qenë të pamjaftueshme për të mbuluar të gjitha
shpënzimet që ju kanë taku sipas udhëzimit
administrativ 2004/07 për udhëtime zyrtare
jashtë vendit

60.56
107.56
107.56
60.56
60.56
191.55
992.75

Totali

13,821.68

Skadimi i afatit për zotim
Skadimi i afatit për zotim
Skadimi i afatit për zotim

125.92
66.66
1,233.04

DPR-90048589
DPR-90048588
DPR-16303

30 ditë
30 ditë
30 ditë

13210
13210
13210

"KESCO"
"KESCO"
"KESCO"

Rryma-dhjetor
Rryma-dhjetor
Rryma-dhjetor

1/3/2018

3283

30 ditë

13220

KUR "Prishtina"

Uji-dhjetor

Fatura është pranu në vitin 2018

35.31

1/3/2018

67638

30 ditë

13220

KUR "Prishtina"

Uji-korrik-dhjetor

Është regjistru si shpenzim ndersa certifikimin
e lëndes me datën 6.12.2017 sistemi nuk e ka
ruajtë dokumentin

204.23

1/3/2018

3282

30 ditë

13220

KUR "Prishtina"

Uji-dhjetor

Është regjistru si shpenzim ndersa certifikimin
e lëndes me datën 5.12.2017, sistemi nuk e ka
ruajtë dokumentin

299.57

12/1/2018

550001841/1815

30 ditë

13250

"VALA"

Telefonia fikse-dhjetor

Fatura është pranu në vitin 2018

627.64

12/1/2018

ft-180135407582835407

30 ditë

13230

KR-"Pastrimi"

Hedhurina-dhjetor

Fatura është pranu në vitin 2018

12/29/2017
12/29/2017
1/9/2018

94.68
Totali :
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Neni 18 Detyrimet kontingjente
2016
€ '000

2015
€ '000

Qiraja
18.1
10
10
Pagë
18.2
13
13
Përmbushje e kontratës
18.3
6
6
Totali
29
29
Shënim:
18.1 Shuma e prezantuar është një llogaritje e kompensimit eventual për riparime të ish-zyrës sonë që mund të kërkohen nga pronari në bazë të padisë.
18.2 Shuma e prezantuar është një përllogaritje e kompenzimit eventual për pagë .
18.3 Shuma e prezantuar paraqet vlerën e kontartës së nëshkruar për furnizim me material te zyres.

10
11

Natyra e detyrimeve kontingjente

2017
€ '000

Arsyeja per detyrime

21

Neni 19 Raport për pasurinë jo financiare
19.3.1 Pasuritë kapitale (me vlerë mbi 1000€)
Klasifikimi i pasurive

Vlera neto - 2017
Shënim

Veturat
Pajisje të TI-së
Softuer
Pasuritë e tjera
Pasuritë fikse të paprekshme
Telefonia fikse

19.3.1.1

19.3.1.2

Totali
Shënim:

Vlera neto - 2016

Vlera neto - 2015

€ '000

€ '000

€ '000

11
9
12
2
10
11

15
0
18
3
9
12

1
23
4
12

55

57

40

19.3.1.1 Kjo shumë paraqet vlerën neto të serverit, të blerë në vitin 2017;
19.3.1.2 Në këtë shumë është e përfshire edhe vlera neto e Pasurise fikse të paprekshme, të blerë në vitin 2017.
Vlera neto
2017

19.3.2 Pasuritë kapitale (me vlerë nën 1000€)

Vlera neto
2016

Vlera neto
2015

Shënim

€ '000

€ '000

€ '000

19.3.2.1

111
111

106
106

76
76

Pasuria nën 1000€

Totali
Shënim:16b.1
19.3.2.1 Blerjet e reja në vitin 2017 arrijnë vlerën 45,783 €. (47 Laptop, inventar, 5 aparata telefonike, 5 projektor). Shuma 40,640 € paraqet zhvlerësimin e vitit 2017.
Vlera historike
2017

19.3.3 Stoqet
Shënim

Klasifikimi i pasurive
Material shpenzues
Derivate për ngrohjen qendrore dhe gjenerator
Totali:

Neni 24 Raport për fondet e donatoreve të pashpenzuara
Shënim

Të hyrat e bartura nga donacionet
Të hyrat nga donacionet ne kete vit
Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual
Shuma e shpenzuar në vitin aktual
Shuma e fondeve të kthyera
Shuma e mbetur për bartje

24.1

Vlera historike
2016

Vlera historike
2015

€ '000

€ '000

€ '000

14
6
20

17
7
24

14
1
15

2016

2015

€ '000

2017

€ '000

€ '000

11
46
57

64
64

4
62
66

54
24.2

3

41
12
11

63
4

Shënim:
Shënim 24.1
Ketu përfshihet shuma prej 10,540€ e bartur nga viti 2016 e projektit Helvetas Swiss Intercooperation - DEMOS
Shënim 24.2
Ketu përfshihet shuma prej 2,804.14€ e mbetur nga projekti i përfunduar me Helvetas Swiss Intercooperation - DEMOS.
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Neni 25. Raport për numrin e punëtorëve sipas listës së pagave

Departamenti

Nr i punëtoreve
në Ligjin e
buxhetit
05/L-125

Numri aktual i punëtorëve në Numri aktual i punëtorëve në Numri aktual i punëtorëve në
fund të vitit 2017
fund të vitit 2016
fund të vitit 2015
Me orar të
plotë

Me orar të
shkurtuar

Me orar të
plotë

Me orar të
shkurtuar

Me orar të
plotë

Me orar të
shkurtuar

TOTALI

160

159

0

153

0

150

0

Stafi (Auditor & Mbështetës)

160

159

0

153

0

150

0

Shënim shpjegues:
*Numri i punonjësve në fillim të vitit 2017 ishte 153.
**Numri aktual i punonjësve në fund të vitit 2017 është 159.

Neni 26. Raport për numrin e të punësuarve jashtë listës së pagave
Departamenti

TOTALI

Numri aktual i punëtorëve në Numri aktual i punëtorëve në Numri aktual i punëtorëve në
fund të vitit 2017
fund të vitit 2016
fund të vitit 2015
Me orar të
plotë

Me orar të
shkurtuar

Me orar të
plotë

Me orar të
shkurtuar

Me orar të
plotë

Me orar të
shkurtuar

0

0

0

0

0

0

Stafi (Auditor & Mbështetës)
Shënim shpjegues:
Gjatë vitit 2017, përmes përkrahjes së projektit të Helvetas Swiss Intercooperation - DEMOS, ZKA ka angazhuar një ekspert për auditim të
performancës dhe tre auditorë të TI-së që të ndihmojnë Auditorin e Përgjithshëm në përmbushjen e misionit të auditimit në fushat përkatëse.

Neni 27. Raport për numrin e të punësuarve me kontrate për shërbime te veçanta
Departamenti

Numri aktual i punëtorëve në Numri aktual i punëtorëve në Numri aktual i punëtorëve në
fund të vitit 2017
fund të vitit 2016
fund të vitit 2015
Me orar të
plotë

Me orar të
shkurtuar

Me orar të
plotë

Me orar të
shkurtuar

Me orar të
plotë

Me orar të
shkurtuar

TOTALI

4

0

12

0

10

0

Stafi (Auditor & Mbështetës)

4

0

12

0

10

0

Shënim shpjegues:
Në vitin 2017, ZKA kishte gjithsejtë 4 punonjës me kontratë për shërbime të veçanta (Përkthyes të përkohëshëm) të angazuar gjatë periudhës së
përgatitjes së raporteve të auditimit (Prill -Korrik të vitit 2017)
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Raporti për veprimet e ndërmarra dhe të propozuara për gjetjet dhe rekomandimet e Auditorit të pavarur
(Neni 28)
PVF-2016 të ZKA-së janë audituar nga kompania private e auditimit Grant Thorton (emëruar nga Kuvendi i Kosovës) në të cilin
është dhënë opinion i pakualifikuar. Në letrën e menaxhmentit janë dhënë rekomandime në lidhje me disa mangësi të MFK-së, si
më poshtë:

Nr. Rekomandimi ose gjetja

Veprimi i ndërmarrë ose i
propozuar

Afati i zbatimit

Efekti

1

Gjatë auditimit të BNj, janë identifikuar se
dosjet e personelit nuk mbahen ashtu siç
kërkohet me Rregulloren.Nr 03/2011 “Mbi
dosjet dhe regjistrin qendror për shërbyesit
civil”.

2

Rekomandimi i dhënë është
Gjatë auditimit janë identifikuar një faturë që
marrë në konsideratë edhe
kanë qenë obligim për vitin aktual por që
përkundër se pagesa është kryer
nuk janë prezantuar në shënimin
sipas udhëzimit administrativ
15 - "Shpalosja e detyrimeve".
me datën 10.01.2017.

E finalizuar

3

Gjatë auditimit janë identifikuar disa raste që
kontratat nuk janë vulosur nga kontraktuesi i
autoritetit ashtu siç kërkohet me ligj. Nr. 04 /
L042. Poashtu gjatë auditimit janë
identifikuar tre raste kur faturat për
shpenzimet e bëra nga Organizata nuk janë
protokolluar dhe regjistruar në librin e
faturave siç kërkohet nga neni 24 i Rregullës
Financiare Nr. 01/2013 / MF - Shpenzimet e
Fondeve Publike.

Rekomandimi i dhënë është
marrë në konsideratë dhe është
zbatuar plotësisht nga fillimi i
vitit 2017.

E finalizuar

Trajtim më i mirë
administrativ

4

Gjatë auditimit është identifikuar se asnjë nga
marrëveshjet e prokurimit nuk ishin të
vulosura nga Zyra Kombëtare e Auditimit (si Rekomandimi i dhënë është
autoriteti kontraktues), ka pasur vetëm
marrë në konsideratë dhe është
nënshkrime.
zbatuar plotësisht nga fundi i
vitit 2016.
Në dy raste në dosjet e prokurimit nuk kemi
gjetur dokumentin për njoftim të kontratës.

E finalizuar

Trajtim më i mirë
administrativ

5

Gjatë auditimit është dentifikuar që
karburanti nuk është prezantuar në listë dhe
nuk ka raport të numërimit për karburantin e
ngrohjes qendrore dhe gjeneratorit, poashtu
numërimi i inventarit në fund të vitit nuk u
barazua me listën e inventarit.

Janë ndërmarrë një mori masash
që këto mangesi të evitohen dhe
E finalizuar
të jenë konform rregulloreve në
fuqi.

Menaxhim adekuat
i personelit

Numërimi i sasisë ka qenë i
përfshirë në raportin e pasurive,
mirëpo ky raport nuk është
kërkuar nga auditorët gjatë
E finalizuar
auditimit dhe ata nuk kanë
mundur ta shohin sasinë e naftës
së inventarizuar.
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