
Dëshmitë nga Austria

Ndikimi që kanë skandalet në profesionin e 
kontabilitetit në sektorin publik



 Skandalet e kontabilitetit të sektorit publik që hapën rrugën për 
reformat e kontabilitetit në nivel qendror dhe vendor në Austri

 Sfidat për sektorin publik në reagimin ndaj skandaleve të 
kontabilitetit

Programi



 Qeveria shtetërore i garantonte bankat në nivel vendor deri në 150% të RDP
 Në sistemin e kontabilitetit me bazë monetare të modifikuar, vetëm flukset hyrëse monetare të 

garancisë prej rreth 6-8 milion në vit janë raportuar.
 Gjatë krizës financiare, banka vendore kishte shumë vështirësi dhe përfundimisht u shtetëzua 

nga federata, çka e rriti borxhin me 6% të PBB-së

Roli i bazës kontabël:
• Detyrimet e kushtëzuara nuk kanë qenë pjesë e raportimit
• Provigjionet për risqet nuk kanë qenë pjesë e raportimit
• Flukset hyrëse nga tarifat e garancisë janë raportuar si të ardhura

Rezultati:
• Risk i verbër, raportim i fokusuar te të ardhurat

Skandalet e kontabilitetit të sektorit publik (I)



 Qeveria shtetërore ka përdorur fondet për aktivitetet me risk të lartë në tregjet financiare
 Solli një portofol maksimal prej rreth 2 miliard euro apo rreth 100% të buxhetit vjetor të 

qeverisë shtetërore
 Të ardhurat nga këto aktivitete janë përdorur për të balancuar buxhetin monetar (presion mbi 

kontratat flukse dalëse në vitet e para)
 Pagesat qenë të vetmet regjistrime në sistemin e kontabilitetit (blerjet, tarifat etj.)
 Por: nuk janë respektuar rregullat ligjore!

 Rezultati:
• Risk i verbër, raportim i fokusuar te të ardhurat

Skandalet e kontabilitetit të sektorit publik (II)



 A do t'i kishte parandaluar këto skandale përdorimi i standardeve të kontabilitetit me të drejta 
dhe detyrime të konstatuara?

 Jo, por: anashkalimi i kërkesave të kontabilitetit do të ishte më i vështirë dhe nëse do të ishin 
ndjekur rregullat e kontabilitetit risqet dhe kostot do të kishin dalë në pah më herët.

 Si mund/duhet të reagojë sektori publik ndaj skandaleve si këto?
• Rregullim i pavarur e me cilësi të lartë (p.sh. standardet SNKSP, standardet e auditimit ISSAI)
• Institucione auditimi të kualifikuar, të pavarur dhe të guximshëm (në raste dyshimi shprehin opinion)
• Rritja e profesionalizmit të profesionistëve kontabël në sektorin publik (institucione të përbashkëta, 

formim i përbashkët dhe certifikim)
• Rritja e diskutimit parlamentar mbi raportimin financiar (pyetjet që duhen bërë, komisionet e 

përgjegjësive)

Çështja e kuadrit të pranueshëm kontabël në auditimin/raportimin financiar publik?

Sfidat për sektorin publik në reagimin ndaj 
skandaleve të kontabilitetit



Faleminderit për vëmendjen! 
Le të diskutojmë! 

Bernhard Schatz
E-Mail: Schatz@rechnungshof.gv.at 
Telefon: +431 711 71 8924


