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Pjesa e parë përmban tetë kapituj kryesor që janë pjesë
përbërëse të PFV të BRK:
Opinioni i auditimit;
Analizat e Buxhetit Shtetëror;
Analiza e shënimeve shpjeguese;
Pasuritë dhe stoqet;
Llogaritë e arkëtueshme;
Detyrimet e papaguara dhe kontingjente;
Pagesat direkte nga Thesari dhe pagesat sipas vendimeve
gjyqësore; dhe
Të dhënat e punësimit.

Pjesa e dytë përmban informacione për çështjet si vijon:
Zbatimi i rekomandimeve nga vitet paraprake;
Opinionet e auditimeve individuale;
Sistemi i auditimit të brendshëm;
Prokurimi;
Aplikueshmëria e ligjeve dhe sfidat ligjore;
Auditimet e performancës; dhe
Ndërmarrjet publike.

Fjala e Auditorit të Përgjithshëm
Të nderuar deputetë të Kuvendit,
Gjatë vitit raportues 2019, kemi audituar 95
organizata buxhetore me një buxhet të përgjithshëm
rreth 2.5 miliardë euro, 14 ndërmarrje publike
kryesisht në fushën e telekomunikimit, furnizimit
me ujë dhe trajtimit të mbeturinave, 13 auditime
të performancës si dhe 9 projekte të financuara nga
fondet e donatorëve.
Fokusi parësor i punës sonë kanë qenë vlerësimet për cilësinë e raportimit
financiar, dizajnimin dhe efektivitetin e sistemeve të kontrollit të brendshëm,
si dhe pajtueshmërinë e transaksioneve financiare me ligjet dhe rregulloret
në fuqi. Përmes procesit të auditimit kemi konstatuar se ka një progres të
lehtë në fushën e raportimit financiar por mangësitë dhe dobësitë më të
theksuara vazhdojnë të mbeten në aktivitetet ekzekutive të buxhetit ku shumë
projekte kapitale fillohen pa fonde të mjaftueshme, dhe për shkak të kësaj, ato
rrallë herë përfundohen me kohë, ndërkohë që mbikëqyrja nuk parandalon
devijimet e shumta nga kushtet e përcaktuara me kontrata. Ne, megjithatë,
po vazhdojmë të punojmë ngushtë me subjektet e audituara dhe Kuvendin, në
mënyrë që t’i adresojmë sa më mirë këto sfida, si dhe të promovojmë praktika
të mira të qeverisjes.
Në mënyrë të veçantë Qeveria ka nevojë të forcoj disiplinën financiare,
sepse shumat e detyrimeve të papaguara dhe llogarive të arkëtueshme kanë
arritur shifra të larta, dhe pa dyshim janë sfidat kryesore të Qeverisë derisa
regjistrimi dhe menaxhimi i pasurive paraqet një problem të përsëritur prej
shumë vitesh, dhe progresi në këtë fushë është i varfër.
Prishtinë, Gusht 2020
Auditori i Përgjithshëm,
Besnik Osmani							
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Hyrje
Raporti Vjetor i Auditimit (RVA) paraqet një dokument përmbledhës
të gjetjeve dhe konkluzioneve të auditimit, si dhe rekomandimeve
të dhëna për vitin fiskal 2019 dhe shpreh Opinionin e Auditimit (në
përputhje me SNISA 200) për Raportin Vjetor Financiar të Qeverisë
së Kosovës për vitin 2019. Raporti prezanton një përmbledhje të
çështjeve kyçe në fushën e menaxhimit financiar dhe kontrolleve
dhe i mundëson Kuvendit inicimin dhe zbatimin e llogaridhënies
financiare të Qeverisë për përdorimin e burimeve publike. Në këtë
raport, fushë e veçantë e rishikimit është Raporti Vjetor Financiar i
Qeverisë, por pjesë të raportit janë edhe gjetjet dhe konkluzionet e
dala nga raportet individuale të auditimeve të kryera për organizatat
buxhetore dhe autoritetet tjera publike veç e veç.
Raporti është përgatitur në dy pjesë kryesore:

(a) Pjesa e parë e raportit i dedikohet
Pasqyrave Financiare Vjetore të
Qeverisë për vitin 2019; dhe

€

!
2019
4

€

(b) Pjesa e dytë paraqet informata të
rëndësishme për vitin raportues, por
që nuk kanë ndonjë lidhje direkte dhe
nuk i ndikojnë PFV-të e Qeverisë.

Përmbledhje e përgjithshme
Sipas opinionit të Auditorit të Përgjithshëm, Pasqyrat
Financiare Vjetore të Qeverisë për vitin 2019 paraqesin
pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale.
(Opinion i Pamodifikuar me Theksim të çështjes).
Më gjerësisht, shih kapitullin 1.2.

(a) Planifikimi dhe realizimi i
buxhetit - Përgatitja e buxhetit
për vite me radhë vazhdon të
mbetet një nga sfidat kryesore të
Qeverisë. Analizat nga rishikimet
tona
shpalosin
mospërputhje
domethënëse në mes planifikimit të pranimeve buxhetore dhe
shumave aktuale të këtyre pranimeve. Shuma aktuale e pranimeve në
fund të vitit ishte për 258 milionë më e ulët sesa pranimet e parashikuara
me buxhet final, apo realizimi kundrejt planifikimit ishte 89.6%.
Situatë e njëjtë lidhur me planifikimet buxhetore ishte edhe gjatë vitit
paraprak. Ndërsa, sa i përket planifikimit të shpenzimeve, ato sipas
buxhetit final ishin projektuar me një deficit buxhetor prej rreth 37
milionë euro, por ky projeksion nuk ishte realizuar, dhe në fund të
vitit shuma totale e pranimeve ishte shpenzuar në shkallën prej 96.8%.
Pra, fondet buxhetore nuk ishin shpenzuar në shumën prej rreth 70
milionë euro.
Qeveria gjatë vitit 2019 nuk kishte bërë rishikim të buxhetit, dhe
si rezultat i kësaj, buxheti nuk ka pasur korrigjime, respektivisht
diferenca të mëdha në mes buxhetit fillestar dhe atij final sa i përket
pranimeve, por një diferencë më e theksuar vërehet te shpenzimet, ku
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143,6

151,

Niveli qendror
Niveli lokal

405,315,423

(1.7)%

460,029,786

182,
452,231,507

452,231,507

182,

185,
451,927,926

20.3%

buxheti final kishte rezultuar me një rritje pre 65 milionë kundrejt atij
fillestar. Pra, për shkak se projeksionet fillestare në shumë elemente
ishin
mungesës
së rishikimit
Sipasjo adekuate,
Sipas PF tëdheSipas
RVF
Sipas RVF gjatë
Sipasvitit,
RVF planifikimet
auditimit
OB
2019
2019
2018
2017
e pranimeve buxhetore dhe pagesave kundrejt ekzekutimit, kanë
2019
rezultuar
me përqindje relativisht të lartë të shpërputhjeve.
2,517,767,000€
153 milionë

€
Shuma e aprovuar e deficitit

Tarifa
të zotimeve
të paguara

33.3 milionë

€

€
€

Deficiti faktik (aktual)

Buxheti final

● Pagat dhe Shtesat
● Mallrat dhe Shërbimet
Tarifa të
● Shërbimet komunale
paguara për
projektet me
● Subvenc. dhe Transfere
ngecje në zbatim
740.000 €

2,152,546,000€

€
Realizimi 2019
● Investime kapitale
● Rezerva
● Pagesat tjera

410,000€

b) Cilësia e raportimit - Pasqyrat
Financiare Vjetore janë përgatitur brenda
23 mars 2020 22 korrik 2020
afateve ligjore. Thesari kishte dorëzuar
Drafti i parë Drafti i dytë
në Qeveri për aprovim Pasqyrat më
23 mars 2020, ndërsa të njëjtat në
mënyrë zyrtare i janë dorëzuar ZKAsë për auditim më 25 mars 2020. Pas
rishikimeve analitike, ZKA-ja ka vërejtur
disa paqartësi dhe moskonsitencë të të
dhënave në Pasqyra, dhe të njëjtat janë diskutuar
me zyrtarët e Ministrisë së Financave. Pas diskutimeve të hollësishme,
Pasqyrat në disa pjesë të caktuara, janë plotësuar me informata shtesë,
sidomos në pjesën e shpalosjeve dhe pas korrigjimeve të sugjeruara
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nga ana jonë, Thesari ka dorëzuar draftin e dytë më 22.07.2020, të
aprovuar më parë edhe nga Qeveria.
(c) Keqklasifikimi i shpenzimeve - Dobësitë e identifikuara gjatë
procesit përgatitor të buxhetit vjetor po përsëriten në mënyrë
sistematike në disa fusha, dhe përmirësimet janë të ngadalshme.
Përveç shpërputhjeve në planifikimin e të hyrave dhe shpenzimeve,
dukuria më e theksuar është edhe planifikimi i shpenzimeve nëpër
kategoritë joadekuate buxhetore, me ç’rast kategoria më e atakuar
vazhdon të mbetet ajo e Investimeve kapitale.

KEQKLASIFIKIMI PËR KATEGORI EKONOMIKE
€

Subvencione dhe
Transfere
646,032 €

Paga dhe mëditje
1,078,142 €

Investimet
Kapitale

€

€

Mallra dhe
shërbime
8,954,871 €

€

Mallra dhe
Shërbime

Investime
kapitale
700,946 €
€

€
Paga dhe mëditje
2,359,975 €

Subvencione dhe
Transfere
528,386 €

Subvencione dhe
Transfere
€

Paga dhe
mëditje
42,925 €
€

Mallra dhe
Shërbime
734,210 €
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Për shkak të ruajtjes së strukturës buxhetore sipas rregullave fiskale,
në kategorinë e Investimeve kapitale përfshihen edhe projekte që
kanë të bëjnë me mallra dhe shërbime, subvencione, pagesa në bazë të
vendimeve gjyqësore dhe lloje tjera të shpenzimeve të cilat nuk janë të
natyrës kapitale. Kjo, me rastin e raportimit ndikon në mbivlerësimin e
shpenzimeve kapitale dhe nënvlerësimin e shpenzimeve në kategoritë
tjera. Si rezultat i kësaj, edhe gjatë këtij viti, janë identifikuar shuma
të larta të keqklasifikimit të shpenzimeve nëpër kategori të ndryshme
ekonomike, që në total janë 15,045,487€, megjithëse dukshëm më
e ulët se ajo e vitit paraprak (22,011,636€). Pjesa dërmuese e këtyre
keqklasifikimeve ndodhë për tri arsye:
• e para, gabimet me rastin e planifikimeve përmes procesit
buxhetor;
• e dyta, OB-të gjatë vitit për arsye të ndryshme kanë kryer pagesa
nga kategoritë joadekuate; dhe
• e treta, ekzekutimi i pagesave të detyrueshme (vendime gjyqësore
dhe përmbarimore, pagesa direkte sipas autorizimit të LMFPP
neni 39.2 nga ana e Thesarit nga kategoritë joadekuate, kryesisht
për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore në kategorinë
përkatëse të OB).
Pas shumë rekomandimeve të dhëna gjatë viteve të mëhershme, kjo
gjendje ka filluar të përmirësohet, por ende nuk është zgjidhur. Kjo
situatë po vazhdon, për shkak se edhe gjatë shqyrtimeve buxhetore
në Kuvend me amandamente të ndryshme ndërhyhet në ndryshimet
buxhetore, me ç’rast nuk merren parasysh ndarjet sipas kategorive
adekuate, dhe si pasojë, keqklasifikimet legjitimohen edhe me ligj të
buxhetit, dhe si të tilla, procedohen në mënyrë të gabuar gjatë vitit nga
ana e organizatave buxhetore.

8

(d) Pagesat e parregullta të pagave - Në tetë (8)
ministri janë identifikuar pagesa të parregullta
në paga për 215 të punësuar, në një shumë totale
prej 1,021,321€. Kjo shumë e pagesave është
kryer për stafin e angazhuar sipas Marrëveshjes
së Brukselit, por të cilët janë paguar pa dalur fare në
punë. Natyra e këtyre pagesave është materiale, për shkak të mungesës
së një baze të qartë ligjore, dhe se as Marrëveshja e Brukselit nuk
përcakton një mënyrë të tillë të pagesave.

Pagesa
Pagesa të
të parregullta
parregullta në
në paga
paga

92,708
92,708

98,362
98,362

MZHE
MZHE MKK
MKK

100,582
100,582

MAP
MAP

124,874
124,874

134,675
134,675

150,789
150,789

156,151
156,151

MTI
MTI MASHT
MASHT MKRS
MKRS

MI
MI

163,198
163,198

MMPH
MMPH

Numri
Numri ii stafit
stafit
të
paguar
të paguar
MZHE
MZHE MKK
MKK
18
18

21
21

MAP
MAP
20
20

MTI
MTI MASHT
MASHT MKRS
MKRS

MI
MI

MMPH
MMPH

25
25

32
32

36
36

32
32

31
31

Pagesat
Pagesat të
të kryera
kryera me
me vendime
vendime gjyqësore
gjyqësore
Organizata
Organizata buxhetore
buxhetore
● Ministria e Financave
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2,884,438€

(e) Deficiti buxhetor - Për shkak të mungesës së
të hyrave buxhetore për mbulimin e shpenzimeve
publike, edhe këtë vit Qeveria kishte planifikuar
buxhetin me deficite. Sipas raportit finaciar të
Qeverisë, shuma maksimale e lejuar me ligj e
deficitit buxhetor për vitin 2019 ishte 145 milionë
(2%), aq sa edhe ishte aprovuar me Ligj të Buxhetit 2019. Mirëpo, me
rastin e rishikimeve tona, ne kemi vërejtur se shuma e aprovuar e
deficitit ishte 153 milionë (2.15%), ndërsa deficiti faktik (aktual) në
fund të vitit ishte 33.3 milionë (duke përfshirë donacionet) apo 0.47%.

€

Kalkulimi fillestar i deficitit ishte tejkaluar për 0.15% për shkak se të
hyrat totale ishin llogaritur për 8 milionë më shumë, por ato ishin THV
të mbledhura gjatë viteve paraprake, dhe si të tilla, nuk ishte dashtë të
merren parasyh me rastin e përllogaritjeve. Përkundër këtij gabimi në
kalkulimet fillestare të buxhetit, mund të konkludohet se Qeveria ka
mbajtur nën kontrollë të plotë pragun e deficitit dhe është në kuadër
të kërkesave ligjore. Kjo, për arsyen se deficiti në fund të ishte vetëm
33.3 milionë apo 0.47% dhe vazhdon të mbetet në kuadër të limiteve të
lejuara me ligj. Deficiti fillestar i planifikuar ishte tejkaluar për 0.15%
si rezultat i gabimit, dhe nuk konsiderohet material për shkak se edhe
ashtu nuk ishte realizuar në fund të vitit.
153 milionë

33.3 milionë

€

€
€
Shuma e aprovuar e deficitit
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Tarifa

Deficiti faktik (aktual)

● Komuna e Mitrovicës
1,491,621€
● Ministria e Infrastrukturës 918,231€
● Komuna e Leposaviqit
1,334,356€
(f) Borxhi publik - Për shkak të burimeve të pamjaftueshme të
● Komuna e Pejës
862,900€
financimit, Buxheti i Kosovës përveç të hyrave të rregullta, financohet
● Ministria e Administratës Publike 1,279,152€
edhe nga huamarrjet e brendshme
të jashtme, të cilat në
fund të
● Komunadhe
e Gjakovës
845,441€
● Komuna
e Prishtinës
vitit 2019 kanë arritë shumën
prej 1,201
milionë, duke mos1,229,597€
i llogaritur
● MKRS
423,760€
edhe 42.7 milionë garancione
shtetërore. Prej totalit të borxheve,
409.1
milonë janë borxhe të jashtme dhe 791.5 borxhe të brendshme.

Totali i borxheve

Në fund të vitit
2019 niveli i borxhit
publik ishte 17.46%
Borxhe të jashtme
e Bruto Produktit
409.1
153 milonë
milionë
33.3 milionë
Vendor
(7,123
milionë). Rritja e
borxhit
të
përgjithshëm
gjatë vitit 2019
Borxhe të brendshme
(përfshirë
edhe
791.5 milonë
garancionet) ishte 108
€
milionë. Problemi kyç
Shuma e aprovuar e deficitit
Deficiti faktik (aktual)
lidhur me këto borxhe është mosefikasiteti i shpenzimeve të fondeve
të marra si hua të jashtme.

€

Tarifa
të zotimeve
të paguara

740.000 €
Tarifa të
paguara për
projektet me
ngecje në zbatim

410,000€

23 mars 2020
Drafti i parë

€

€

Shuma e kredive të
ratifikuara, por që nuk
janë tërhequr gjatë vitit
2019 është rritur në mbi
475 milionë, nga 393
milionë sa ishte në vitin
2018. Kjo, për shkak të
vonesave në fillimin dhe
realizimin e projekteve për
të cilat janë ratifikuar këto shuma

22 korrik 2020
Drafti i dytë
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të kredive, por edhe për shkak të huazimeve të reja, ndërkohë që
shuma të konsiderueshme të shpenzimeve për tarifa të zotimeve dhe
tarifave tjera janë paguar brenda kësaj periudhe (740,000€). Nga kjo
shumë, 410,000€ janë tarifa të paguara për projektet që kanë ngecje në
zbatim, ndërsa shpenzimet e interesit për shfrytëzimin e mjeteve të
këtyre kredive ishin 22.7 milionë.
(g) Bilanci i parasë së gatshme - Shuma totale e parasë së gatshme në
Llogarinë e Thesarit shtetëror më 31 dhjetor 2019 ishte 458.2 milionë,
prej të cilave 97.4 milionë ishin fonde të shpërndara për qëllime
specifike dhe 360.8 milionë janë fonde të depozituara, por të pa
shpërndara. Shuma e bilancit bankar në para të gatshme në krahasim
me vitin paraprak ishte rritur për më shumë se 70 milionë euro apo
rreth 18%. Rreth 57% të fondeve të përcaktuara apo 55.2 milionë
janë Të Hyra Vetjake (THV) të bartura si fonde të pa shpenzuara të
komunave dhe OB-ve tjera. Kjo shumë është rritur në krahasim me
vitin e kaluar për 7 milionë, dhe shpalos tendencën që, OB-të së pari
i shpenzojnë fondet nga granti qeveritar, e pastaj të hyrat vetjake.
Shuma e bartur e të THV-ve është e akumuluar edhe gjatë viteve të
mëhershme, dhe nuk janë vetëm të hyra të pa shpenzuara të vitit 2019.
(h) Detyrimet e pa paguara dhe ato kontingjente - Fatura të pa
paguara të Organizatave buxhetore ndaj furnizuesve dhe operatorëve
tjerë ekonomik në fund të vitit 2019 ishin mbi 110 milionë (87 milionë
të nivelit qendror, dhe 23 milionë në nivel të komunave), ndërsa
obligimet e institucioneve qendrore (përfshirë edhe shpronësimet
sipas vendimeve të Qeverisë rreth 232 milionë dhe subvencionet dhe
transferet e MPBZHR 18 milionë) kapin shumën rreth 250 milionë
euro. Të gjitha këto obligime në total kapin shumën prej 360 milionë
euro. Shuma e detyrimeve të pa paguara krahasuar me vitin paraprak
është rritur për rreth 102 milionë apo 39%.
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Sipas Sipas PF të Sipas RVF
auditimit OB 2019
2019
2019

143,624,136

Niveli qendror
Niveli lokal

405,315,423

(1.7)%

151,552,335

20.3%

460,029,786

182,412,308

Krahasimi
2019-2018

452,231,507

182,428,123
452,231,507

451,927,926

185,220,893

(i) LLogaritë e arkëtueshme - Shuma e borxheve të qytetarëve
dhe bizneseve ndaj Qeverisë është pothuajse e njëjtë me atë të vitit
paraprak - mbi 637 milionë janë borxhe të pambledhura, nga të cilat
në nivel qendror janë 452 milionë dhe në nivel lokal 185 milionë.
Pjesa dërmuese e borxheve të pambledhura ka të bëjë me ATK-në dhe
Doganën, të cilat së bashku kanë 404 milionë borxhe të pambledhura
apo rreth 64% të shumës totale, pastaj KPMM ka 28 milionë, e kështu
me radhë.

Sipas RVF Sipas RVF
2018
2017

2,517,767,000€
2,152,546,000€
(j) Pasuritë dhe stoqet - Regjistrimi i pasurive në
kontabilitetin qeveritar ende vazhdon të mbetet një
proces i pa përfunduar dhe mbase është një ndër
problemet kyçe të menaxhimit. Arsye kryesore për
këtë janë çështjet pronësore të pa zgjidhura për
shkak të mungesës së dokumentacionit mbi
pronësinë. Totali i pasurive neto në fund të vitit ishte 8 miliardë e 849
milionë. Si rezultat i regjistrimeve të reja gjatë vitit, saldo e pasurive
Buxheti
Realizimi 2019
kapitale (me vlerë
mbifinal
1.000 euro) në krahasim
me vitin paraprak
është rritur për
300 dhe
milionë.
vlerëkapitale
nën 1,000€ në total
● Pagat
Shtesat Pasuritë●me
Investime
Mallrat
dhe41
Shërbimet
Rezerva
kapin vlerën ●prej
rreth
milionë, me●një
gjendje pothuajse të njëjtë
● Shërbimet komunale
● Pagesat tjera
me atë të vitit●paraprak.
Subvenc. dhe Transfere

€

€
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(k) Likuiditeti i organizatave buxhetore - Për shkak
të disiplinës së dobët financiare, përveç detyrimeve
të shumta të papaguara, OB-të shpesh iu
nënshtrohen edhe procedurave gjyqësore apo
€
procedurave të ekzekutimit të pagesave direkte
nga Thesari. Për arsyet e përmendura, Thesari ka
ekzekutuar mbi 27 milionë euro pagesa në bazë të
vendimeve gjyqësore dhe përmbarimore si dhe pagesa direkte sipas
autorizimeve të Nenit 39.2 të LMFPP ndaj operatorëve ekonomik dhe
pretenduesve tjerë. Prej tyre, 1.5 milionë nga Thesari janë ekzekutuar
si pagesa direkte në llogari të operatorëve për shkak të moskryerjes së
detyrimeve të subjekteve buxhetore brenda 60 ditësh, ndërsa rreth 26
milionë janë shumat e paguara në emër të Vendimeve gjyqësore dhe
përmbarimore për të cilat janë paditur organizatat buxhetore.
Krahasuar me vitin 2018, trendi i ekzekutimit të pagesave direkte nga
Thesari sipas këtyre dy bazave, ka pasur një përmirësim të lehtë (për
2 milionë më pak).

Pagesat të kryera me vendime gjyqësore

Organizata buxhetore
● Ministria e Financave
● SHSKUK
● Komuna e Mitrovicës
● Ministria e Infrastrukturës
● Komuna e Leposaviqit

2,884,438€
1,219,611€
1,491,621€
918,231€
1,334,356€

● Komuna e Pejës
862,900€
● Ministria e Administratës Publike 1,279,152€
● Komuna e Gjakovës
845,441€
● Komuna e Prishtinës
1,229,597€
● MKRS
423,760€
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Totali i borxheve

(l) Ndërmarrjet Publike - Rezultatet e auditimit shpalosin se
raportimi financiar i 14 ndërmarrjeve të audituara ka mangësi dhe
është i pasaktë. Për këtë arsye për 13 ndërmarrje është dhënë opinion
negativ, dhe vetëm një prej tyre ka opinion pozitiv. Përveç raportimit
të dobët, gjendja e tyre financiare është e vështirë dhe struktura e
financimit është mjaft e pavolitshme. Nga pasqyrat financiare për
vitin 2019, shihet se gjashtë ndërmarrje publike kishin operuar me
humbje, që në total kapë shumën prej rreth 28 milionë, ndërsa tetë
ndërmarrjet tjera kishin prezantuar rezultat pozitiv financiar, me fitim
simbolik prej më pak se 1,3 milionë.
(ll) Zbatimi i rekomandimeve - Rekomandimet e dhëna në vitin
paraprak janë adresuar vetëm pjesërisht. Prej numrit të përgjithshëm
të rekomandimeve të dhëna (921), plotësisht ishin zbatuar 370 ose
40%, në proces të zbatimit ishin 113 apo 12%, nuk ishin adresuar 312
apo 34% dhe 126 apo 14% ishin mbyllur të pa zbatuara.

Subjektet e
audituara

Nr. total i
rekomand.

Plotësisht të Pjesërisht
zbatuara të zbatuara
Nr.

%

Nr.

%

Të pa
zbatuara

Të mbyllura të
pa zbatuara

Nr.

Nr.

%

%

Institucionet e
nivelit qendror

274

111

41%

32

12% 101 37%

30

11%

Institucionet e
pavarura

59

42

71%

3

5%

17%

4

7%

Institucionet e
nivelit lokal

588

217 37%

78

13% 201 34%

92

16%

Gjithsej

921

370 40% 113 12% 312 34% 126

14%
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Opinionet e auditimeve në raportet
individuale për vitin 2019
ZKA-ja për vitin 2019, ka kryer 95 auditime të rregullsisë (94 OB dhe
Fondet e AKP në mirëbesim). Opinionet e auditimit në lidhje me PFVtë, janë paraqitur në tabelën e mëposhtme, derisa gjetjet e auditimit
janë prezantuar në raportet individuale të auditimit të OB-ve.
Subjektet e
audituara

Opinion i pa
modifikuar

Opinion i pa
Opinion i Opinion i kualifikuar
modifikuar me
Gjithsej
kualifikuar me theksim të çështjes
theksim të çështjes

Organizatat e
nivelit qendror

19

8

0

0

27

Komunat

21

17

0

0

38

Institucionet e
Pavarura

29

1

0

0

30

Gjithsej

69

26

0

0

95

Rekomandimet e dhëna në raportet
individuale për vitin 2019
Përveç opinioneve të auditimit, në raportet individuale të subjekteve
të audituara kemi dhënë rekomandimet për përmirësimin e secilës
fushë ku janë identifikuar mangësi dhe gabime. Tabela e mëposhtme
paraqet numrin e rekomandimeve të dhëna në tri vite për subjektet e
audituara.
Subjektet e audituara

Viti 2019

Viti 2018

Viti 2017

Institucionet e Nivelit Qendror

263

275

363

Komunat

488

585

600

52

60

166

265

254

149

1,058

1,174

1,278

Institucionet e Pavarura
Ndërmarrjet publike
Gjithsej rekomandime

16

Adresa:
Zyra Kombëtare e Auditimit
Lagjja Arbëria
Rr. Ahmet Krasniqi, 210
10000 Prishtina
Republika e Kosovës
Zyra Kombëtare e Auditimit/National Audit Office

