
Si t’ia dalim me zbatimin e IPSAS-it: 
vështrim i shkurtër mbi eksperiencën

austriake

Aktiviteti hapës i Programit PULSAR, 
11 dhjetor 2017

Klemens Gundacker, Gjykata Austriake e
Auditimit



Faktorët e suksesit për zbatimin e
IPSAS-it

−Maturim lidhur me çështjet e kontabilitetit dhe IT-së
−Roli i Standardeve Ndërkombëtare
−Ndërtimi i kapaciteteve
−Aktivitetet e vazhdueshme kundrejt reformës
−Rëndësia e auditimit
−Gjëra interesante për t‘u lexuar



Maturi lidhur me kontabilitetin dhe IT-në

−Disponueshmëria dhe cilësia e të dhënave
• Regjistrat/Inventarët: asetet (toka, ndërtesat), kompanitë
• Konsistente, të plota dhe të zgjidhshme
• Sistemet ekzistuese të IT-së përfshijnë elementët akrualë

−Parashikimet organizative
• Metodologjia e Njohjes dhe Matjes
• Programe trajnimi, staf i kualifikuar
• Rolet dhe procedurat e njësive administrative për kontabilitet

akrual

= Përcaktimi i peridhuave të zbatimit (tranzit) dhe i
cilësisë së OBS-së



Ndërtimi i kapaciteteve

−Bilanci hapës është sfidë më vete
− I ngjan më tepër një maratone, sesa një sprinti
−Nevojitet rritja e kapaciteteve në të gjitha fushat

(administratë, institucionet e auditimit, Parlament)
−Bashkëpunimi i ngushtë me kuptim të ndërsjellë të

qëllimit të përgjithshëm është i rëndësishëm:
Menaxhimi i proceseve, në vend të menaxhimit të

pagesave



Roli i standardeve ndërkombëtare -
IPSAS

−Të pavarura (pa ndikim të panevojshëm)
−Transparente (proces dhe standarde)
−Të krahasueshme (shkëmbimi i përvojave)
−Gjithëpërfshirëse (zhvillim i vazhdueshëm)
−Kapacitetet (vendosja e standardeve ka nevojë për

burime)

Mos u frikësoni nga numri i standardeve, ose volumi i
tyre. Transaksionet tuaja përcaktojnë fushën e zbatimit
të standardeve.



Aktivitetet vijuese përkundrejt reformës

−Zbatimi i kontabilitetit akrual të IPSAS-it nuk është një
reformë transformimi për proceset e punës

−Bota (dhe për këtë arsye edhe sfida për sistemet e
kontabilitetit akrual) nuk do të përfundojnë së zhvilluari

−Është e nevojshme një veprimtari e vazhdueshme për
mbajtjen e standardeve dhe zhvillimeve

−Nuk mund të realizohet në strukturën e projektit; 
kontabiliteti akrual duhet të integrohet plotësisht në
organizimin e administratës dhe përgjegjësitë e saj



Rëndësia e auditimit

−Auditimi krijon besim dhe besueshmëri mbi sistemet (e
reja) të kontabilitetit akrual

−Auditimi siguron mbështetje për sfidat e kontabilitetit
akrual

−Auditimi shërben si sfidues i kapacitetit administrativ 
për të arritur në kufijtë e vet maksimalë

−Auditimi duhet të nxjerrë mësime, të zhvillohet dhe të
evoluojë
Cikli i komenteve dhe përmirësimit



Mënyra austriake

−Qasja në faza:
• 2009 – pjesa e parë (struktura e re e buxhetit, plani i 

buxhetit afatmesëm, rezervat)
• 2013 – zbatimi i plotë (buxhetimi dhe kontabiliteti akrual, 

pasqyrat financiare akruale federale)
−Pasqyra e parë financiare akruale në nivel federal në

shtator 2014 (ka ndryshuar qasjen e auditimit)
−Vijon vlerësimi i ligjit të ri të buxhetit



Faleminderit për vëmendjen!

Klemens Gundacker
Shefi i Auditimit të Pasqyrave Financiare/Raportimit mbi Pasqyrat
Financiare Federale,
Gjykata Austriake e Auditimit
gundacker@rechnungshof.gv.at
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