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1  Opinioni i Auditimit

Ne kemi përfunduar auditimin e pasqyrave financiare të Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të 
Kosovës për vitin e përfunduar më 31 Dhjetor 2021, në përputhje me Ligjin për Zyrën Kombëtare 
të Auditimit të Republikës së Kosovës dhe Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme 
të Auditimit (SNISA). Auditimi është kryer për të na mundësuar të shprehim opinionin për pasqyrat 
financiare dhe konkluzionin për pajtueshmërinë me autoritetet.¹

Opinion i kualifikuar për pasqyrat financiare vjetore

Ne i kemi audituar pasqyrat financiare vjetore të Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës 
(SHSKUK), të cilat përmbajnë pasqyrën e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme, raportin 
e ekzekutimit të buxhetit si dhe shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare, përfshirë 
përmbledhjen e politikave të rëndësishme të kontabilitetit dhe raportet tjera², për vitin e përfunduar 
më 31 dhjetor 2021.

Sipas opinionit tonë, përveç ndikimit të çështjeve të përshkruara në paragrafin për Bazën për 
Opinion të Kualifikuar, Pasqyrat Financiare Vjetore të Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të 
Kosovës, prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale, në 
përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik, sipas kontabilitetit të 
bazuar në para të gatshme.

Baza për Opinion të Kualifikuar

A1 Gabime në përllogaritjen e zhvlerësimit në vlerë 1,219,516€, si rezultat i kategorizimit jo 
adekuat të pasurive kanë shkaktuar mbivlerësim/nënvlerësim të pasurisë për shumën e 
njëjtë;

B1 Pasuria kapitale mbi 1,000€ ishte mbivlerësuar për 2,533,543€  si rezultat i gabimeve 
teknike gjatë regjistrimit dhe nga ana tjetër ishte nënvlerësuar 837,390€ për shkak të mos 
regjistrimit të blerjeve të vitit;

B2 Pasuritë nën 1,000€ ishin të nënvlerësuar për afërsisht 716,837 € në PFV për shkak se, 
Spitali i Prizrenit në vlerën totale të pasurisë kishte përfshirë vetëm blerjet e vitit dhe jo 
gjithë pasurinë e tij. 

Më gjerësisht shih nënkapitullin 2.1 Çështjet që ndikojnë në opinion të auditimit

Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 
Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë tek 
pjesa e raportit ‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. Në përputhje me 
ONISA-P-10, SNISA 130, Kodin e Etikës së ZKA-së, si dhe kërkesat e tjera relevante për 
auditimin e PFV-ve të organizatave buxhetore, ZKA-ja është e pavarur nga subjekti i auditimit. 
Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin 
e bazës për opinion.
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Konkluzion për pajtueshmërinë

Ne kemi audituar nëse proceset dhe transaksionet përcjellëse janë në pajtueshmëri me kriteret e 
përcaktuara të auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në 
kontekstin e përdorimit të burimeve financiare.

Sipas mendimit tonë, përveç ndikimeve të çështjeve të përshkruara në seksionin Baza për 
Konkluzion të pajtueshmërisë, transaksionet e kryera në procesin e ekzekutimit të buxhetit 
Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës kanë qenë, në të gjitha aspektet materiale, në 
përputhje me kriteret e përcaktuara te auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për 
subjektin e audituar në kontekstin e përdorimit të burimeve financiare.

Baza për konkluzion

Referuar çështjeve në vijim, kemi arritur në përfundim se ekzistojnë mos pajtueshmëri me 
legjislacionin e zbatueshëm:

B3 Keqklasifikimi i shpenzimeve nga kategoria e investimeve kapitale në vlerë 391,693€ dhe 
nga kategoria e mallrave dhe shërbimeve në vlerë125,978€;

A2 Mangësi në vlerësimin e procedurave të prokurimit të dy kontratave me vlerë të përbashkët 
prej 202,250�;

A3 Spitalet rajonale në kuadër të SHSKUK, kishin angazhuar staf shtesë për mbajtjen e 
kujdestarive pa procedura. Vlera totale e pagesës për të angazhuarit gjatë vitit 2021 ishte 
347,702�;

A4 Mungesë e raporteve të pranimit të mallit të përgatitur nga menaxherët e kontratave, tek 
kontratat në vlerë 7,864,454€;

A5 Vonesa nga tetë ditë deri në gjashtë muaj në pagesën e faturave në vlerë prej 2,448,184€;
A6 Vazhdim i kontratës së punës për anëtarin e shtatë të Bordit Drejtues - Drejtorin Financiar / 

Ekspertin e Ekonomisë në mungesë të konkursit publik.
Më gjerësisht shih nënkapitullin 2.2 Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë

Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 
Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë tek 
pjesa ‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. Në përputhje me ONISA-P-
10, SNISA 130, Kodin e Etikës së ZKA-së, si dhe kërkesat e tjera relevante për auditimin e PFV-
ve të organizatave buxhetore, ZKA-ja është e pavarur nga subjekti i auditimit. Besojmë se 
dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin e bazës për 
konkluzion.

4

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE



Theksimi i Çështjes

1 Ne dëshirojmë të tërheqim vëmendjen tuaj për faktin se gjatë vitit 2021 nuk kishte 
funksionuar softueri i E-pasurisë. Në mungesë të këtij softueri, SHSKUK kishte evidentuar 
dhe mirëmbajtur pasuritë jo kapitale nën 1,000€ në regjistrat e brendshëm dhe të njëjtat i 
kishte shpalosur në PFV. Duke qenë se çështja në fjalë është e përhapur në shumë 
organizata buxhetore, kjo do të trajtohet më hollësisht në Raportin e auditimit të Pasqyrave 
Financiare të Qeverisë, ku edhe do të jepet rekomandimi përkatës për zgjidhje afatgjatë

Opinioni i auditimit nuk është modifikuar për shkak të  kësaj çështje

Përgjegjësitë e Menaxhmentit dhe të organeve drejtuese/qeverisëse për pasqyrat financiare 
vjetore

Drejtor i Përgjithshëm është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të Pasqyrave 
Financiare sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik - Raportimi 
Financiar bazuar në Kontabilitetin e Parasë së Gatshme. Po ashtu, Drejtor i Përgjithshëm  është 
përgjegjës edhe për vendosjen e kontrolleve të brendshme, të cilat i përcakton si të nevojshme 
për të mundësuar përgatitjen e Pasqyrave Financiare, pa keq deklarime materiale të shkaktuara, 
qoftë nga mashtrimi apo gabimi. Kjo përfshinë përmbushjen e kërkesave që burojnë nga Ligji nr. 
03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë dhe Rregullorja nr. 01/2017 për 
Raportim Vjetor Financiar nga Organizata Buxhetore.

Drejtor i Përgjithshëm është përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit 
financiar të Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës.

Përgjegjësia e Menaxhmentit për Pajtueshmërinë

Menaxhmenti i Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës është gjithashtu përgjegjës për 
përdorimin e burimeve financiare të Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës në përputhje 
me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësinë dhe të gjitha rregullat dhe 
rregulloret e tjera të zbatueshme.³

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve

Objektivat tona janë të ofrojmë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare si tërësi nuk 
përmbajnë keq-deklarime materiale, qoftë për shkak të mashtrimit ose gabimit dhe të hartojmë një 
raport të auditimit që përfshin opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është siguri e nivelit të lartë, 
por nuk është një garanci se një auditim i kryer në përputhje me SNISA-t do të zbulojë çdo keq-
deklarim material që mund të ekzistojë. Keq-deklarimet mund të vijnë nga mashtrimi ose gabimi 
dhe konsiderohen materiale nëse, individualisht ose si tërësi, në mënyrë të arsyeshme pritet të 
ndikojnë në vendimet ekonomike të përdoruesve të marra në bazë të këtyre pasqyrave financiare.

Objektivi ynë është gjithashtu të shprehim një konkluzion të auditimit për pajtueshmërinë e 
autoriteteve përkatëse të Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës me kriteret e 
përcaktuara te auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm në kontekstin e përdorimit të 
burimeve financiare, lidhur me subjektin e audituar.
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Si pjesë e auditimit në përputhje me Ligjin për ZKA dhe SNISA-të, ne ushtrojmë gjykim dhe 
skepticizëm profesional gjatë gjithë auditimit. Ne gjithashtu:

• Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e keq-deklarimit material të pasqyrave financiare, 
qoftë për shkak të mashtrimit ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit që i 
përgjigjen atyre rreziqeve, dhe marrim dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe të 
përshtatshme për të siguruar bazën për opinion. Rreziku i mos zbulimit të një keq-deklarimi 
material që rezulton nga mashtrimi është më i lartë sesa për atë që rezulton nga gabimi, 
pasi mashtrimi mund të përfshijë manipulim, falsifikim, lëshime të qëllimshme, keq 
përfaqësime ose anashkalim të kontrolleve të brendshme.

• Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e mos-pajtueshmërisë me autoritetet, qoftë për shkak 
të mashtrimit ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit që janë përgjegjëse 
ndaj atyre rreziqeve, dhe marrim dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe të 
përshtatshme për të siguruar bazën për konkluzionin tonë për pajtueshmërinë me 
autoritetet. Rreziku i mos zbulimit të një rasti të mos pajtueshmërisë me autoritetet që vjen 
nga mashtrimi është më i lartë sesa për atë që rezulton nga gabimi, pasi mashtrimi mund të 
përfshijë manipulim, falsifikim, lëshime të qëllimshme, keq përfaqësime ose anashkalim të 
kontrollit të brendshëm.

• Sigurohemi ta kuptojmë kontrollin e brendshëm relevant për auditimin, për t’i hartuar 
procedurat e auditimit që janë të përshtatshme, por jo me qëllim të shprehjes së një opinioni 
mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm të Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të 
Kosovës.

• Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave të kontabilitetit të përdorura dhe arsyeshmërinë e 
vlerësimeve të kontabilitetit dhe shpalosjet e ndërlidhura të bëra nga menaxhmenti.

• Vlerësojmë prezantimin e përgjithshëm, strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare, 
përfshirë shpalosjet, për t’u siguruar se pasqyrat financiare paraqesin transaksionet dhe 
ngjarjet themelore në mënyrë të drejtë dhe të saktë.

Ndër të tjera, ne komunikojmë me menaxhmentin dhe ata që janë përgjegjës për qeverisjen edhe 
në lidhje me fushëveprimin dhe kohën e planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të 
auditimit, përfshirë ndonjë mangësi domethënëse në kontrollin e brendshëm që ne e identifikojmë 
gjatë auditimit.

Nga çështjet e komunikuara me menaxhmentin, ne përcaktojmë ato çështje që ishin më të 
rëndësishme në auditimin e Pasqyrave Financiare të periudhës aktuale dhe që cilësohen si 
çështje kyçe të auditimit. Raporti i auditimit publikohet në ueb faqen e ZKA-së, me përjashtim të 
informacioneve që klasifikohen si senzitive apo për shkak të ndalesave të tjera ligjore e 
administrative, në pajtim me legjislacionin në fuqi.
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Derisa për statusin e rekomandimeve të vitit paraprak dhe nivelin e zbatimit të tyre, shih kapitullin 
4.

2.1 Çështjet që ndikojnë në opinionin e auditimit

Çështja A1 - Gabime në përllogaritjen e shpenzimeve të zhvlerësimit

Gjetja Sipas nenit 22 të rregullores MF nr. 02/2013 për menaxhimin e pasurisë jo 
financiare në organizatat buxhetore përcaktohet metoda e zhvlerësimit të 
pasurive, norma si dhe llogaritja bazuar në natyrën e pasurisë

Në 21 raste, nga 140 mostra të pasurive të testuara, kemi vërejtur që këto 
pasuri ishin kategorizuar gabimisht sa i përket klasave të pasurisë, duke 
shkaktuar gabime në vlerë 1,219,516€ në përllogaritjen e shpenzimeve të 
zhvlerësimit (zhvlerësimi i akumuluar). Në 15 mostra shpenzimet e 
zhvlerësimit ishin nënvlerësuar për vlerën 1,132,056€, ndërsa në 
gjashtë mostra ishin mbivlerësuar për vlerën 87,460� duke e 
mbivlerësuar/nënvlerësuar pasurinë për këtë shumë. Gabimet kishin 
rezultuar kryesisht nga: 

• kategorizimi i pajisjeve mjekësore me jetëgjatësi prej pesë vite si 
"objekte shëndetësore" dhe "struktura tjera" me jetëgjatësi prej 40 
vite, apo "ndërtimi i rrugëve" me jetëgjatësi 20 vite; 

• pajisje mjekësore dhe objekte ishin regjistruar si investim në vijim, 
duke mos ju aplikuar zhvlerësimi, ndonëse ishin funksionale dhe në 
përdorim; 

• pajisje mjekësore me jetëgjatësi prej pesë vite ishin regjistruar si 
"pajisje të IT" me jetëgjatësi prej tre vite etj.

Kjo kishte ndodhur për shkak se me rastin e blerjes së këtyre pasurive ndër 
vite, shpenzimet ishin keq klasifikuar dhe në regjistrin e pasurive ishin 
regjistruar sipas kodit të shpenzimit, dhe jo sipas natyrës së pasurisë.

Ndikimi Klasifikimi jo i duhur i pasurive në regjistrat kontabël, ka ndikuar në 
aplikimin e pasaktë të normave të zhvlerësimit dhe ka shkaktuar 

2  Gjetjet dhe rekomandimet

Gjatë auditimit, kemi vërejtur fusha për përmirësim të mundshëm, përfshirë kontrollin e 
brendshëm, të cilat janë paraqitur më poshtë për shqyrtimin tuaj në formë të gjetjeve dhe 
rekomandimeve. Këto gjetje dhe rekomandime kanë për qëllim të bëjnë korrigjimin e nevojshëm 
të informacionit financiar të paraqitur në pasqyrat financiare, duke përfshirë shpalosjet në formë të 
shënimeve shpjeguese dhe të përmirësojnë kontrollet e brendshme lidhur me raportimin financiar 
dhe pajtueshmërinë me autoritetet në lidhje me menaxhimin e fondeve të sektorit publik. Ne do t'i 
përcjellim (shqyrtojmë) këto rekomandime gjatë auditimit të vitit të ardhshëm.

Ky raport ka rezultuar me 17 rekomandime, prej tyre 14 janë rekomandime të reja, tri të 
përsëritura.
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nënvlerësim/mbivlerësim të vlerës së pasurisë në regjistrat kontabël. E 
gjithë kjo ka rezultuar në pasqyrim jo të drejtë të gjendjes së tyre në PFV.

Rekomandimi A1 Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm, duhet të aplikojë një analizë të 
mirëfilltë të regjistrit të pasurive për të siguruar se ato janë kategorizuar 
drejtë, në mënyrë që saldo e bartur në vitin vijues të ofrojë informata të 
sakta dhe raportim të drejtë në PFV. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Nuk pajtohen)

Me gjerësisht shih Shtojcën I 

Çështja B1 - Mbivlerësim/nënvlerësim i pasurisë kapitale

Gjetja Sipas rregullores MF nr. 02/2013 për menaxhimin e pasurisë jo financiare 
në organizatat buxhetore, neni 6.3 specifikon se "Pasuria kapitale duhet të 
regjistrohet në SIMFK". Më tutje, neni 10 i rregullores së njëjtë, parasheh 
që "Të gjitha pasuritë jo financiare pas pranimit në pronësi dhe mbikëqyrje 
të organizatës buxhetore, pavarësisht a janë të paguara apo pjesërisht të 
paguara, duhet të regjistrohen në regjistrat kontabël dhe të jenë objekt i 
inventarizimit dhe i vlerësimit". 

Pasuria kapitale ishte nënvlerësuar për 837,390€, për shkak se tetë pagesa 
të vitit 2021 nga investimet kapitale nuk ishin evidentuar në regjistrin e 
pasurive në SIMFK. Detajet e këtyre pagesave, janë prezantuar në vijim:

• Tetë pagesa në vlerë 822,473€ për dy projektet kapitale: "Ndërtimi i 
Objektit për Nënën dhe Fëmijën" dhe "Mbindërtimi - Laboratori 
i Karakterizimit Prizren", ishin realizuar nga SHSKUK për SP Prizren; 
dhe 

• Një pagesë në vlerë 14,917€ për pajisje mjekësore për Ortopedi nga 
SP Gjakovë.

Nga ana tjetër, pasuria kapitale ishte mbivlerësuar për 2,533,543€, si 
rezultat i gabimeve teknike në regjistrime, për rastet në vijim:

• Pajisja mjekësore e blerë në vitin 2021 "Linear accelerator with 
necessary components-accessories" në vlerë prej 1,487,777 �, ishte 
regjistruar në regjistrin e pasurisë me vlerë totale, edhe pse pagesa 
për të nuk ishte realizuar si e plotë. Pas pagesave të tjera në vlerë 
prej 620,777� (SHSKUK - 577,000 dhe QKUK- 43,777€), këto ishin 
regjistruar edhe njëherë në regjistrin e pasurisë, duke e mbivlerësuar 
pasurinë për këtë shumë;

• Situacioni i parë i përkohshëm në vlerë të pjesshme të paguar 
59,937€ për projektin "Zgjerimi i Kapaciteteve të rrjetit të Gazrave 
Medicionale në klinikat e QKUK-se" ishte regjistruar gabimisht dy 
herë (ID i pasurisë 77080 dhe 80239). Ngjashëm kishte ndodhur 
edhe në pagesën e pjesshme në vlerën prej 52,829€ për 
projektin "Zgjerimi i Kapaciteteve të rrjetit të Gazrave Medicionale në 
klinikën e Pulmologjisë" (ID e pasurisë 77086 dhe 80235); dhe

• Gjatë regjistrimit të situacionit të tretë përfundimtar për kontratën me 
titull "Zgjerimi i kapacitetit të rrjetit të gazrave medicinale në klinikat e 
QKUK-se" në shumën 184,821� ishte bërë gabim teknik gjatë 
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regjistrimit nga Zyrtari i pasurisë, duke e mbivlerësuar vlerën e 
pasurisë për 1,800,000 €. Pas kryerjes së auditimit, SHSKUK na ka 
ofruar dëshmi për korrigjimin e këtij gabimi tek regjistri i pasurisë, 
mirëpo në PFV nuk ishte reflektuar ky korrigjim.

Sipas zyrtarit përgjegjës për regjistrim të pasurisë, kjo kishte ndodhur si 
rezultat i presionit kohor për regjistrimin e numrit të madh të pagesave që 
ishin bërë në muajin e fundit të vitit. Ky devijim nuk ishte identifikuar dhe 
parandaluar nga kontrollet e brendshme me rastin e rishikimeve.

Ndikimi Mos regjistrimi i vlerës së saktë të pasurisë ndikon në mbivlerësim e 
regjistrit të pasurive, dhe kjo rrjedhimisht ndikon që informatat e paraqitura 
në PFV të mos jenë të sakta. 

Rekomandimi B1 Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se janë 
vendosur kontrollet e duhura të cilat mundësojnë që blerjet e pasurisë 
kapitale të regjistrohen në vlerën e saktë, në mënyrë që të mundësohet 
regjistër i saktë i pasurisë dhe raportim i drejtë në PFV.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja B2 - Nënvlerësim i pasurisë nën 1000€

Gjetja Rregullorja MF nr. 02/2013 për menaxhimin e Pasurisë jo Financiare në 
Organizatat Buxhetore, neni 18, përcakton se inventarizimi i pasurisë jo 
financiare, të bëhet me qëllim të vërtetimit të saktësisë, cilësisë dhe 
gjendjes fizike të pasurisë jo financiare. Më tutje, neni 19, pika 4.3 
specifikon se duhet të bëhet krahasimi i gjendjes të inventarizuar me 
gjendjen në regjistrat e pasurive jo financiare.

Programet funksionale në kuadër të SHSKUK, kishin kryer inventarizimin e 
pasurisë jo financiare, mirëpo raportet e inventarizimit nuk ishin 
harmonizuar/krahasuar me gjendjen faktike të pasurisë. Kjo ka ndikuar në 
pasaktësinë e informatave rreth gjendjes së pasurive të prezantuara në 
PFV, si në vijim:

• Spitali i Prizrenit në pasqyrat individuale kishte shpalosur pasuri nën 
1000€ në vlerë 7,351€ që gjithashtu përfshinte vetëm blerjet e vitit, 
duke bërë një nënvlerësim të pasurisë përafërsisht 716,837€ 
(kalkulimi: pasuria në vitin 2020 dhe blerjet e vitit 2021, përllogaritur 
edhe normën mesatare të zhvlerësimit 20%).

• Spitali i Mitrovicës në pasqyrat individuale të vitit 2021 kishte 
shpalosur pasurinë jo kapitale nën 1000€ në vlerë 82,110€, duke i 
përfshirë vetëm blerjet e vitit dhe jo gjithë pasurinë që ka në 
pronësi/menaxhim. 

9

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE



Këto parregullsi kanë ndodhur pasi që kontrollet e brendshme nuk janë
zbatuar në mënyrë konsistente gjatë vitit si dhe për shkak të mos kontrollit 
të duhur të shënimeve me rastin e konsolidimit të informatave nga ana e 
SHSKUK-së. Kjo e fundit, këto shifra të prezantuara nga programet në 
PFV-te individuale, i kishte marrë si të mirëqena, dhe të njëjtat, pa i 
verifikuar i kishte shpalosur edhe në PFV-të e SHSKUK-së.

Ndikimi Mosprezantimi i vlerës totale të pasurisë jo financiare nga ana e 
programeve ka shkaktuar nënvlerësimin e pasurisë së përgjithshme të 
SHSKUK dhe ka ndikuar në raportimin jo të saktë të tyre në PFV. Kjo rritë 
rrezikun që pasuria të keqpërdoret, humbet, apo tjetërsohet.

Rekomandimi B2 Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojnë se para 
përgatitjes së PFV-ve të konsoliduara të SHSKUK-së të kryhen kontrolle 
më të mirëfillta të informatave të prezantuara nga ana e programeve dhe të 
njëjtat të pasqyrohen saktë në mënyrë që pasuritë nën 1,000 € të paraqiten 
në vlera të sakta dhe të sigurohet raportim i drejtë i tyre.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.2  Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë

Çështja B3 - Keqklasifikimi i shpenzimeve 

Gjetja Sipas nenit 18 pika 3 e Rregullës financiare nr. 01/2013 shpenzimet duhet 
të realizohen dhe të evidentohen në kodet adekuate, të përcaktuara me 
planin kontabël. Po ashtu, neni 11 i Udhëzimi Administrativ (UA) 19/2009 
për planin kontabël kërkon nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe Zyrtari 
Kryesor Financiar që të sigurojnë që të gjitha transaksionet janë regjistruar 
në SIMFK sipas strukturës së planit kontabël dhe klasifikimeve të 
përcaktuara me këtë UA.

SHSKUK kishte bërë pagesa nga kategoritë jo adekuate që kishin rezultuar 
me keq klasifikime prej 519,241€ si në vijim:

• Shpenzime në vlerë 391,693€ (QKUK- 257,937€, Spitali i Gjilanit 
40,749�, Spitali i Vushtrisë – 33,864�, Spitali i Ferizajit – 14,449�, 
Spitali i Prizrenit - 13,604€, Spitali i Pejës - 12,450€, Spitali 
i Mitrovicës - 9,450€ dhe QSKUK - 9,190€) që për nga natyra i 
takonin kategorisë së mallrave dhe shërbimeve ishin ekzekutuar nga 
kategoria e investimeve kapitale. Ato kishin të bënin me blerjen e 
bombolave të oksigjenit, furnizime me material mjekësore, pajisje 
mjekësore, instrumente mjekësore etj.; dhe

• Pagesa përmes vendimeve gjyqësore për paga jubilare në vlerë 
125,978�, ishin ekzekutuar nga kategoria e komunalive (Spitali i 
Gjilanit - 27,064�) dhe nga kategoria e mallrave dhe shërbimeve 
(Spitali i Prizrenit - 98,065�) deri sa do te duhej te ekzekutoheshin 
nga kategoria e pagave dhe mëditjeve.

Keq klasifikimet kishin ndodhur për shkak të mungesës së mjeteve në 
kategoritë përkatëse pë të ju përshtatur nevojave që kanë dalur për 
menaxhimin e pandemisë.

Ndikimi Pagesat e kryera nga kodet joadekuate të shpenzimeve kanë ndikuar në 
mbivlerësimin e njërës komponentë dhe nënvlerësimin e komponentës 
tjetër dhe për efekt kanë paraqitjen jo të saktë dhe jo të drejtë të 
shpenzimeve në PFV. 

Rekomandimi B3 Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se me rastin e 
planifikimit të projekteve, bëhet një analizë e mirëfilltë e natyrës së 
shpenzimeve dhe ashtu që projektet të buxhetohen në përputhje me 
natyrën e shpenzimit, për të mundësuar raportimin e drejtë të shpenzimeve 
në PFV sipas standardeve të kontabilitetit dhe në përputhje me planin 
kontabël.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Çështja A2 - Mangësi në vlerësimin e procedurave të prokurimit

Gjetja Neni 59, paragrafi 4 i Ligjit të Prokurimit Publik me Nr. 04/L-042 thekson se 
Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm 
nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e 
parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Më tutje, 
sipas RRUPP neni 27 pika 27, OE-të nuk lejohen të prezantojnë një tender 
si individual dhe si anëtarë të një grupi në të njëjtën kohë në një aktivitet të 
prokurimit.

Në dy raste të vlerësimit të ofertave, AK kishte shpërblyer me kontratë OE 
të papërgjegjshëm, si në vijim:

• Tek dosja e tenderit "Furnizim me Sterilizator Plazma me Material 
përcjelljes harxhues" të Spitalit të Përgjithshëm Gjilan në vlerë 
44,250€, në kuadër të kapacitetit ekonomik dhe financiar ishte 
kërkuar vërtetimi nga banka komerciale i qarkullimit financiar prej 
120,000€ për tri vitet e fundit. OE fitues kishte ofruar një vërtetim që 
mbulonte shumën e kërkuar për qarkullim, por i cili nuk specifikonte 
periudhën e mbuluar, që ishte e specifikuar si kërkesë e Dosjes së 
tenderit; dhe

• Në procedurën e prokurimit “Shërbime funerali Covid -19’’ në vlerë 
158,000�, kemi vërejtur se dy nga nëntë kompanitë që kishin ofertuar 
( kompania “Funerali “ dhe “ Ngushëllimi”), janë palë të ndërlidhura. 
Bazuar në dokumentacionin e ofertuar, kemi parë që, pronari i 
kompanisë “Ngushëllimi”  ka aksione edhe në kompaninë “ Funerali” 
dhe po ashtu i njëjti mban pozitën e drejtorit menaxhues në të dyja 
kompanitë. Përkundër kësaj, SHSKUK ka shpërblyer me kontratë 
kompaninë “Funerali”, e cila sipas kërkesave ligjore do të duhej të 
vlerësohej si e pa përgjegjshme.

Kjo situatë ishte reflektuar nga pakujdesia e anëtarëve të komisionit të 
vlerësimit dhe mbikëqyrjes së procesit të vlerësimit nga departamenti i 
prokurimit.

Ndikimi Ofertimi i OE me dy kompani në një aktivitet prokurimi është në 
kundërshtim me rregullat pasi që shkakton dëmtim të konkurrencës, derisa 
shpërblimi me kontratë i operatoreve ekonomik të papërgjegjshëm rrezikon 
përmbushjen e kontratës sipas kërkesave të specifikuara në dosjen e 
tenderit.

Rekomandimi A2 Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm, se bashku me Drejtorin e Spitalit 
të Përgjithshëm të Gjilanit duhet të sigurojnë se vlerësimi i tenderëve bëhet 
në pajtim të plotë me kriteret e përcaktuara në dosjen e tenderit, në mënyrë 
që të arrihen objektivat e parapara.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Nuk pajtohen)

Me gjerësisht shih Shtojcën I 
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Çështja A3 - Angazhimi i punonjësve shëndetësorë në spitalet rajonale pa procedura

Gjetja  Neni 84 i Ligjit nr.06/ L-111 për Zyrtarët Publikë,përcakton që,marrëveshjet 
për shërbimet e veçanta lidhen sipas legjislacionit përkatës të prokurimit 
publik

SHSKUK, përkatësisht spitalet rajonale gjatë vitit 2021, kishin angazhuar 
stafin shtesë shëndetësor prej 52 specialistëve, 30 specializantëve, si dhe 
dy teknikëve për mbajtjen e kujdestarive. Angazhimi i këtyre punonjësve 
ishte bërë në forma të ndryshme, varësisht nga spitalet regjionale, ku disa 
spitale kishin aplikuar kontrata pune për kohë të caktuar, marrëveshje 
bashkëpunimi, apo përmes vendimeve. Kjo ishte në kundërshtim me ligjin 
përkatës i cili specifikon që marrëveshjet për shërbimet e veçanta duhet të 
lidhen sipas legjislacionit përkatës të prokurimit publik. Vlera totale e 
pagesës për të angazhuarit gjatë vitit 2021 ishte 347,702�.

Sipas zyrtarëve përgjegjës, kjo kishte ndodhur për shkak të deficitit të stafit 
mjekësor nëpër këto spitale dhe shtimit të pacientëve për shkak të 
pandemisë Covid 19.

Ndikimi Dobësitë e identifikuara mund të rezultojnë me mungesë të mirëfilltë të 
konkurrencës dhe cilësi të dobët të shërbimeve të ofruara. Në mungesë të 
kontrolleve SHSKUK rrezikon rritje të shpenzimeve të pa planifikuar që 
mund të ndikojnë në ngecjen e realizimit të objektivave tjera të përcaktuara.

Rekomandimi A3 Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojnë se angazhimi I 
profesionistëve shëndetësorë të bëhet pas vlerësimit zyrtar të nevojave të 
spitaleve si dhe në pajtim më kërkesat që dalin nga Ligji për zyrtarët 
publikë.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Nuk pajtohen)

Me gjerësisht shih Shtojcën I 

Çështja A4 - Mungesë e raporteve të pranimit të mallrave nga menaxherët e kontratës

Gjetja Neni 81 i Ligjit të Prokurimit Publik si dhe RRUPP nei 61- Menaxhimi i 
Kontratës,parasheh përgjegjësitë e menaxherit të projektit, si: a) menaxhoj 
obligimet dhe detyrat e Autoritetit Kontraktues të specifikuara në kontratë; 
(b) sigurojë se operatori ekonomik kryen kontratën në përputhje me termat 
dhe kushtet e specifikuara në kontratë; c) të sigurojë që operatori ekonomik 
i përmbush të gjitha obligimet e performancës apo dërgesës në përputhje 
me termat dhe kushtet e kontratës; d) të menaxhojë dorëzimin e 
procedurave të pranimit etj.

Nga testimi i pagesave, kemi vërejtur se në 61 raste në vlerë 7,864,454�, 
edhe pse kishte raport të pranimit nga komisioni i pranimit të mallit, 
mungonte raporti i pranimit të mallit i përgatitur nga menaxherët e 
kontratave.

Sipas SHSKUK, shkaku i mungesës së raportit të pranimit të mallit nga 
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menaxherët e kontratave është ngarkesa e madhe e punës së 
menaxhereve përkatës.

Ndikimi Mangësitë e identifikuara në menaxhimin e kontratave rrezikojnë 
përmbushjen e kontratave sipas kushteve të parapara dhe rrjedhimisht 
dëmtojnë arritjen e objektivave të SHSKUK.

Rekomandimi A4 Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojnë përpilimin e 
planeve të menaxhimit te kontratës nga ana e menaxhereve në mënyrë që 
të sigurohet përmbushja e kontratave sipas kritereve te parapara. Më tutje, 
para ekzekutimit të pagesave, të sigurohet se është marrë tërësi shërbimi 
përkatës.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A5 - Vonesa në pagesën e faturave

Gjetja Sipas nenit 17.1 të Rregullores 01/2017 për PFV të OB, ZKF i organizatës 
buxhetore është përgjegjës për të siguruar që çdo faturë e vlefshme dhe 
kërkese për pagesë, për mallrat dhe shërbimet e furnizuara të paguhet 
brenda 30 ditëve kalendarike pas pranimit të faturës ose kërkesës për 
pagesë nga organizata përkatëse buxhetore.

Në 12 raste me vlerë 2,448,184€, kemi vërejtur se faturat nuk ishin paguar 
brenda afatit ligjor prej 30 ditësh. Vonesat ishin nga tetë ditë deri në gjashtë 
muaj.

Sipas zyrtarëve përkatës, vonesat për ti kryer pagesat me kohë kishte 
ndodhur për shkak të mungesës së buxhetit si rezultat i nevojave të shtuara 
nga pandemia,

Ndikimi Mos pagesa e obligimeve brenda afatit ligjor, rritë mundësinë që furnitorët
t’i drejtohen përmbaruesve dhe gjykatave, dhe ekzekutimi i detyrimeve
përmes këtyre procedurave mund të krijojë shpenzime shtesë për buxhetin 
e SHSKUK.

Rekomandimi A5 Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj që të gjitha 
faturat e pranuara të paguhen brenda afatit të përcaktuar ligjor prej 30 
ditësh dhe porositja e mallrave apo shërbimeve bëhet vetëm atëherë kur 
paraprakisht janë siguruar fondet apo ndarë mjetet buxhetore të 
mjaftueshme për pagesë.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Nuk pajtohen)

Me gjerësisht shih Shtojcën I 
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Çështja A6 - Vazhdim i kontratës së punës në mungesë të konkursit publik

Gjetja Neni 64, paragrafi 1 i Ligjit Nr. 04/L-125 për Shëndetësi, përcakton që 
SHSKUK udhëhiqet nga Bordi Drejtues. Ndërsa paragrafi 3 i këtij neni, 
përcakton që Bordi Drejtues përbëhet nga shtatë (7) anëtarë, nga të cilët 
një ekspertë i menaxhmentit shëndetësor me kualifikime të larta 
profesionale dhe shkencore i zgjedhur në bazë të konkursit publik'. Më 
tutje, paragrafi 6 përcakton që mandati i anëtarëve të Bordit Drejtues zgjatë 
tri (3) vite.

SHSKUK gjatë vitit 2018 kishte lidhur kontratë punë tri vjeçare me anëtarin 
e shtatë të Bordit Drejtues - Drejtorin Financiar / Ekspertin e Ekonomisë 
dhe menaxhmentit shëndetësor për një periudhë tre vjeçare, me mundësi 
vazhdimi. Pas skadimit të kontratës së punës në korrik 2021, Bordi iri 
Drejtues i kishte vazhduar kontratën e punës të njëjtit edhe për tri vite të 
tjera bazuar në vlerësimin e performancës. Kjo në kundërshtim me Ligjin 
për Shëndetësi, i cili specifikon se mandati i anëtarëve të Bordit Drejtues 
zgjatë tri vite dhe i njëjti duhet të zgjidhet në bazë të konkursit publik.

Kjo kishte ndodhur për shkak se Bordi Drejtues kishte vlerësuar se të njëjtit 
mund t'i vazhdohet kontrata e punës.

Ndikimi Vazhdimi i kontratës së punës duke mos respektuar kërkesat ligjore për të 
ju nënshtruar konkursit publik rezulton me mungesë të konkurencës dhe 
transparencës së procesit.

Rekomandimi A6 Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm të sigurohen se me rastin e 
lidhjes së kontratës së punës për anëtarit të shtatë të Bordit Drejtues, të 
bëhet respektimi i plotë i kërkesave të Ligjit për shëndetësi.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Nuk pajtohen)

Me gjerësisht shih Shtojcën I 
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2.3  Çështjet tjera të menaxhimit financiar dhe të pajtueshmërisë

2.3.1   Kontrollet e brendshme në raportimin financiar

Në vijim janë çështjet që kanë të bëjnë me prezantimin e të dhënave dhe përgatitjen në Pasqyra 
Financiare. 

Çështja A7 - Gabime në prezantimin e informatave në PFV 

Gjetja Sipas nenit 13, pika 3 e Rregullores MF – Nr.01/ 2017 për raportim vjetor 
financiar të organizatave buxhetore, shuma që paraqitet si burim i fondeve 
është shuma aktuale e shpenzimeve të bëra përmes LLVTH-së dhe 
paraqet burimin e fondeve të shpenzuara. Më tutje, neni 16, për të 
arkëtueshmet, përcakton që “ Organizatat buxhetore që mbledhin të hyra 
janë të detyruara të mbajnë regjistra të të hyrave të mbledhura dhe 
shumave të faturuara e të pa arkëtuara. Poashtu neni 18, specifikon se 
organizatat buxhetore në harmoni LMFPP-në raportojnë të gjitha detyrimet 
kontigjente.

Në Pasqyrat Vjetore Financiare për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2020 
për SHSKUK, kemi identifikuar keq deklarimet në vijim;

● Tek neni 13, pasqyra e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme, 
ishte mbivlerësuar shuma e pranimeve nga granti qeveritar për 5,248�, 
duke e mbivlerësuar edhe totalin e pranimeve për të njëjtën shumë; 

● Salldo e llogarive të arkëtueshme të prezantuara në PFV nuk ishte e 
saktë, për shkak se, SHSKUK me rastin e konsolidimit të PFV-ve me 
programet e saj, nuk kishte përfshirë llogari të arkëtueshme në vlerë 
4,524€, të prezantuara nga Spitali i Gjilanit në PFV-të e tij.Poashtu, llogari 
të arkëtueshme të QKUK-së në vlerë 16,988€, të cilat ishin inkasuar në vitin 
2022, nuk ishin përfshirë në salldon e përgjithshme të prezantuar në PVF-të 
e vitit 2021.

● Salldo e detyrimeve kontigjente të prezantuara në PFV nuk ishte e saktë, 
pasi që SHSKUK kishte përfshirë detyrime në vlerë 40,492€ që i takonin 
Spitalit të Gjilanit, të cilat tashmë ishin paguar, duke e mbivlerësuar këtë 
llogari;

Kjo kishte ndodhur si pasojë e mungesës së kujdesit të duhur me rastin e 
përgatitjes dhe konsolidimit të informatave në PFV-ve nga ana e SHSKUK-
së.

Ndikimi Mbivlerësimi i pranimeve nga granti qeveritar dhe detyrimeve kontigjente 
dhe nga ana tjetër nënvlerësimi i llogarive të arkëtueshme kanë rezultuar 
në prezantimin jo të drejtë të informatave në pasqyra financiare.

Rekomandimi A7 Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojnë kontrolle më të 
forta në përgatitjen dhe konsolidimin e të dhënave në PFV, në mënyrë që 
ato të prezantojnë gjendjen e saktë të të gjitha zërave.
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Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.2   Pagat dhe mëditjet

Buxheti final për paga dhe mëditje ishte në vlerë prej 73,834,115€, ndërsa realizimi ishte 99% €. 
Numri i të punësuarve sipas buxhetit ishte 7,433, ndërsa në fund të vitit numri aktual i tyre ishte 
6,842 . Kemi testuar në total 119 mostra për teste substanciale dhe të pajtueshmërisë si dhe 10 
mostra të pajtueshmërisë me procedura. 

Çështja A8 - Ushtrimi i pozitës drejtuese me punë sekondare

Gjetja Statuti i QKUK, Neni 16 Zgjedhjet në pozita udhëheqëse, paragrafi 4 
përcakton që ''Drejtorët e klinikave dhe shërbimeve klinike duhet të jenë me 
orar të plotë''.

QKUK me rastin e përzgjedhjes së Drejtoreshës së Pediatrisë kishte 
nënshkruar kontratë të punës me orar të plotë, përderisa në listën e pagave 
e njëjta paguhet si e punësuar me gjysëm orari (20 orë pune), kjo në 
kundërshtim me kriterin përkatës në Statut i cili përcakton se Drejtorët e 
klinikave dhe shërbimeve klinike duhet të jenë me orar të plotë.

Sipas QKUK kjo kishte ndodhur si pasojë e angazhimit të drejtoreshës edhe 
në procesin arsimor ku punën në universitet e kishte deklaruar si punë 
primare ndërsa punën në QKUK kishte deklaruar si pagë sekondare.

Ndikimi Mos zbatimi i kontratës së punës sipas kritereve të përcaktuara me Statut 
për stafin drejtues rrezikon cilësinë e punës menaxheriale dhe mund të 
ndikojë në mos arritjen e objektivave të organizatës.

Rekomandimi A8 Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm të sigurojnë se kontratat e punës 
zbatohen në pajtim të plotë me Statutin e QKUK-së.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Nuk pajtohen)

Me gjerësisht shih Shtojcën I 

Çështja A9 - Mungesë e dëshmive për vijueshmërinë e orarit të punës

Gjetja Neni 8 i Rregullores (QRK) Nr 12/ 2020 për orarin e punës dhe pushimet e 
zyrtarëve publikë, specifikon se gjatë orarit të punës të gjithë zyrtaret publik 
janë të obliguar të jenë në vendin e punës. Çdo zyrtar publik shënohet në 
librin e vijueshmërisë në punë ose në regjistrin elektronik. Mos respektimi i 
orarit të punës paraqet shkelje disiplinore.

Nga testimi i vijueshmërisë së stafit, kemi vërejtur se në 15 raste nuk ka 
dëshmi për vijueshmëri të orarit të punës. Kjo për shkak që mungon një 
mekanizëm funksional i monitorimit të regjistrimit të plotë të hyrje daljeve të 
stafit gjatë orarit të punës, përkundër faktit që sistemi elektronik i regjistrimit 
të vijueshmërisë është funksional.

Kjo kishte ndodhur për shkak të mungesës së monitorimit të mirëfilltë të 
stafit nga ana e menaxherëve drejtues për respektimin e orarit të punës. 

Ndikimi Mungesa e monitorimit të vijueshmërisë së stafit shkakton pagesa të 
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pagave në mungesë të shërbimeve të marra. Kjo rritë rrezikun e dëmtimit të 
shërbimeve të ofruara ndaj pacientëve dhe mosarritjes së objektivave të 
SHSKUK.

Rekomandimi A9 Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm të sigurojnë respektimin e orarit 
të punës nga ana e stafit në pajtim me rregullat përkatëse. Në rast të 
shkeljeve të evidentuara nga komisionet përkatëse, të ndërmerren masat 
disiplinore adekuate. 

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Nuk pajtohen)

Me gjerësisht shih Shtojcën I 

Çështja A10 - Caktimi  i të punësuarit në vendin e punës në kundërshtim me përgatitjen 
profesionale specialistike  
Gjetja Ligji i punës nr 03/ L-212, neni 17 - caktimi i të punësuarit në vendin e 

punës paragrafi 1, specifikon se,1. I punësuari caktohet në vendin e punës, 
për të cilën ka lidhur kontratë pune. 2. Në rast të nevojës për ristrukturim 
apo organizim të ri të punës, i punësuari në pajtim me kontratën e punës 
mund të sistemohet në vend tjetër të punës që i përgjigjet përgatitjes 
profesionale, aftësisë së tij dhe nivelit të njëjtë të pagës, në pajtim me 
kontratën e punës.

SHSKUK gjatë vitit 2018 kishte lidhur kontratë pune tre vjeçare me 
specialisten e diplomuar në lëmin Pedodonci dhe Stomatologji preventive të 
cilës i ishte caktuar vendi i punës në Spitalin e Mitrovicës, përkundër faktit 
që ky spital nuk posedon Repart të Stomatologjisë. Si rezultat i mungesës 
së kushteve elementare të punës për ushtrimin e profesionit të saj, zyrtarja 
në fjalë nuk mund të kryej shërbimin për të cilën paguhet. Vlera e pagave të 
paguara për zyrtaren përkatëse për vitin 2021 ishte në vlerë 9,846€.
Sipas SHSKUK, kjo kishte ndodhur për shkak se menaxhmenti i 
atëhershëm kishte rekomanduar këtë kandidate për specializim në 
stomatologji duke e ditur që shërbimi specialistik nuk ofrohet në kuadër të 
spitalit.

Ndikimi Pagesa e punonjësve të cilët nuk ofrojnë shërbimet për të cilat paguhen 
shkakton shpenzime të parregullta të cilat dëmtojnë buxhetin dhe 
rrjedhimisht edhe objektivat e organizatës.

Rekomandimi A10 Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojnë sistemimin e 
punonjëses në vendin e punës përkitazi me përgatitjen e saj profesionale.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Nuk pajtohen)

Me gjerësisht shih Shtojcën I 
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2.3.3   Mallrat dhe shërbimet dhe komunalitë

Buxheti final për mallrat dhe shërbimet në vitin 2021 ishte 49,598,595 €, prej tyre ishin shpenzuar 
48,650,296€.  Ato kryesisht kanë të bëjnë me shpenzimet për blerjen e barnave nga lista 
esenciale për nivelin dytësor dhe terciar, por edhe shpenzime tjera. Kemi testuar 122 mostra për 
teste substanciale dhe të pajtueshmërisë në vlerë 11,241,120€ si dhe 13 procedura të prokurimit.

Çështja A11 - Mangësi në procedimin e pagesave   

Gjetja Rregulla Financiare nr. 01/2013/MF për Shpenzimin e Parasë Publike, neni 
22, parasheh se fillimisht duhet të procedohet zotimi i mjeteve, lëshohet 
urdhër blerja, dhe pas pranimit të mallit bëhet raporti i pranimit, si dhe 
pranohet fatura. 
  

Në 17 raste në vlerë 1,759,514�, urdhër blerjet ishin proceduar pas 
pranimit të mallit dhe faturës. Këto raste kishin ndodhur tek pagesat për: 
sigurimin e automjeteve, karburante për vetura, furnizim me ushqim, 
furnizim me pastrim, furnizime mjekësore, sigurim fizik të objekteve etj.

Shkaku i dobësive në procedimin e pagesave ka ndodhur si rezultat i
kontrolleve të dobëta në procesin e realizimit të blerjeve.

Ndikimi Mos aplikimi i procedurave të duhura të kontrollit gjatë procesit të 
pagesave, mund të ndikojë që SHSKUK mos t’i kryej obligimet e faturuara 
me kohë, dhe rrjedhimisht në rritjen e obligimeve të papaguara, të cilat do 
të jenë barrë për buxhetin e vitit pasues.

Rekomandimi A11 Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të forcoj kontrollet e 
brendshme, dhe nga zyrtarët përgjegjës të kërkoj zbatimin e procedurave, 
duke filluar nga inicimi i shpenzimeve deri në kryerjen përfundimtare të 
pagesave.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Nuk pajtohen)

Me gjerësisht shih Shtojcën I 
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2.3.4   Investimet kapitale

Buxheti final për investime kapitale ishte 10,407,075€, prej tyre në 2021 ishin shpenzuar 
9,207,283€. Ato kanë të bëjnë me blerjen e pajisjeve speciale mjekësore, ndërtimin e objekteve 
shëndetësore etj. Kemi testuar 22 mostra për teste substanciale dhe të pajtueshmërisë në vlerë 
4,508,939€, si dhe 10 procedura të prokurimit.

Çështja A12 - Mos respektimi i afateve kohore në procedurën e prokurimit

Gjetja Sipas RrUOPP , nenit 22.3, pika f. Njoftim për nënshkrim të kontratës, 
specifikon se''nëse një AK ka nënshkruar një kontrate publike duke 
përdorur procedurën e hapur, kufizuar, konkurruese me negociata, 
negociuar pa publikim, kuotim të çmimit ose me vlere minimale, brenda dy 
ditë, pas nënshkrimit, ZP do të përgatis Njoftimin për nënshkrim te 
kontratës pavarësisht nga lloji apo vlera e parashikuar. 

Në një rast, tek SP Mitrovicë në procedurën e prokurimit "Plumbimi, 
renovimi, lyerja dhe funksionalizimi i kthinave spitalore" në vlerë 43 205€, 
njoftimi për nënshkrimin e kontratës ishte bërë tre muaj pas nënshkrimit të 
kontratës.

Sipas menaxherit të prokurimit vonesat kishin ndodhur për shkak të 
defekteve në sistemin e e-prokurim-it.

Ndikimi Mos zbatimi i rregullave të prokurimit lidhur me afatet dëmton objektivitetin 
dhe transparencën e procesit të prokurimit

Rekomandimi A12 Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj respektimin e 
afateve kohore ligjore me rastin e përgatitjes së njoftimit për nënshkrim të 
kontratës.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)

Çështja A13 - Menaxhimi i kontratës me vlerë të madhe, vetëm nga një menaxher projekti

Gjetja Neni 61.17 i Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik 
(RrUOPP) parasheh qe një kontratë me vlerë të madhe dhe qe është 
komplekse ose është pjesë e një projekti me të madh, ti jepet një ekipi për 
menaxhim të Projekti i cili ka përgjegjësitë e njëjta si Menaxheri i Projektit.

Nga testimi i shtatë pagesave në vlerë 656,980€ që kishin të bënin me 
kontratën për projektin "Ndërtimi i Objektit Spitalor për Nëna dhe Fëmijë në 
Prizren" kemi vërejtur se menaxhimi i projektit ishte bërë vetëm nga një 
menaxher projekti edhe pse vlera e kontratës ishte 4,915,029€ dhe hyn në 
grupin e kontratave të mëdha.  
Sipas prokurimit, SHSKUK kishte hapur tender për mbikëqyrjen e këtij 
projekti nga një kompani profesionale, mirëpo pas ankesave lënda ka 
përfunduar në OSHP me ç'rast në mungesë të Bordit të këtij organi ka 
mbetur pa u trajtuar. 

Ndikimi Mos angazhimi i një ekipi profesionistësh të lëmive të ndryshme ne 
menaxhimin e kontratave të mëdha dhe komplekse, , mund te ndikoj që 
puna të mos kryhet sipas standardeve të paracaktuara dhe rrjedhimisht 
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mos te arrihen objektivat e projektit.

Rekomandimi A13 Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurohen qe në rastet e 
kontratave me vlera të mëdha dhe punë komplekse të angazhohet ekip për 
menaxhim të kontratave sipas kërkesës se legjislacionit në fuqi.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.5   Funksioni i auditimit të brendshëm

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) operon me katër anëtarë të stafit – Drejtori i NjAB-së dhe 
tre auditorë. Auditimet kryhen sipas planit strategjik dhe vjetor dhe përfshijnë fushat me 
ndjeshmëri dhe rrezik. Për vitin 2021, kjo njësi kishte hartuar planin vjetor të punës bazuar në 
planin strategjik ku kishte planifikuar të kryej 10 auditime, prej tyre nëntë të rregullta dhe një  me 
kërkesë. Gjatë vitit 2021, NjAB kishte kryer tetë auditime të rregullta dhe dy me kërkesë. Periudha 
e mbuluar në raportet e NjAB kryesisht përfshinte vitin e kaluar deri në kohën e përfundimit të 
auditimit përkatës. Komitetit të Auditimit i kishte skaduar mandati dhe i njëjti nuk ishte funksional 
nga muaji Maj 2021. Në fund të vitit 2021 ishte themeluar komiteti i ri i auditimit mirëpo duke pas 
parasysh kohën e vonë të themelimit, nuk kishte ndonjë kontribut nga ana e tij në vitin 2021.

Çështja A14 - Mos funksionimi i Komitetit të Auditimit gjatë gjithë vitit

Gjetja Sipas nenit 4 të UA MF-NR 01/2019 për themelimin dhe funksionimit e 
Komitetit të Auditimit në Subjektin e Sektorit Publik, çdo subjekt i sektorit 
publik që ka të themeluar Njësinë e auditimit të brendshëm në nivel të 
organit kryesor sipas legjislacionit në fuqi, themelon Komitetin
e Auditimit. Më tutje, neni 8, specifikon se takimet e Komitetit të Auditimit, 
mbahen së paku katër  herë në vit, derisa nni 10 përcakton që Komiteti i 
Auditimit përgatitë raport vjetor për udhëheqësin e subjektit publik të 
sektorit publik. 

Mandati i Komitetit të Auditimit në SHSKUK kishte përfunduar në muajin 
korrik të vitit 2021 dhe brenda kësaj periudhe, i njëjti kishte mbajtur vetëm 
një takim. SHSKUK edhe pse kishte mbetur pa Komitet të Auditimit nuk 
kishte themeluar Komitetin e ri të Auditimit deri me 15 dhjetor 2021. 
Komiteti i ri i Auditimit për shkak të kohës së shkurtër, pas marrjes së 
mandatit, nuk kishte përgatitur as Raportin Vjetor për vitin 2021, siç 
kërkohet me rregullën përkatëse.

Kjo kishte ndodhur si pasojë e vonesës në emërimin e Komitetit të ri të 
auditimit nga ana e Bordit Drejtues. 

Ndikimi Mosfunksionimi i plotë i KA mund të rrezikojë cilësinë e punës së NJAB dhe
rrjedhimisht sigurinë që i ofrohet menaxhmentit në lidhje me efektivitetin e
kontrolleve kyçe financiare, me ndikim edhe në nxitjen e menaxhmentit për 
të zbatuar rekomandimet e auditimit.

Rekomandimi A14 Bordi Drejtues duhet të sigurojë se roli dhe misioni i KA në SHSKUK po 
përmbushet dhe funksioni i auditimit të brendshëm është i monitoruar mirë 
me qëllim që të arrihen objektivat e synuara të organizatës.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Buxheti përfundimtar është më i lartë se buxheti fillestar për 32,210,978 €. Kjo rritje është rezultat 
i rritjes së buxhetit pas ndryshimeve buxhetore me vendime të Qeverisë së Republikës së 
Kosovës 117,959,442.00€. dhe  nga rishikimi i Ligjit të Buxhetit me Vendimet e Qeverisë pas 
rishikimit 137,447,116.58 �.

Në vitin 2021 SHSKUK ka shpenzuar 98 % të buxhetit përfundimtar në vitin 2021 ose 
135,267,328€ , me një rritje prej 3 % në krahasim me vitin 2020 (126,021,739€) . Shpjegimet për 
pozicionin aktual janë detajuar më poshtë.

Tabela 2. Shpenzimet e fondeve sipas kategorive ekonomike (në €)

Përshkrimi Buxheti
fillestar

Buxheti
final

2021
Shpenzimet

2020
Shpenzimet

2019
Shpenzimet

Shpenzimet e fondeve sipas 
kategorive ekonomike 104,236,139 137,447,117 135,267,328 126,021,739 124,163,113

Pagat dhe mëditjet 56,076,877 73,834,115 73,820,177 76,249,759 62,736,817

Mallrat dhe shërbimet 35,249,346 49,612,975 48,653,315 39,877,709 40,972,359

Komunalitë 3,603,416 3,592,951 3,586,553 2,801,668 3,756,559

Investimet Kapitale 9,306,500 10,407,075 9,207,283 7,092,604 16,697,378

3   Informacion i përmbledhur për planifikimin dhe realizimin 
e buxhetit
Në këtë kapitull kemi prezantuar një informacion të përmbledhur për burimet e fondeve buxhetore, 
shpenzimin e fondeve dhe të hyrave të mbledhura, sipas kategorive ekonomike. Kjo është 
ilustruar përmes tabelave dhe grafikëve të mëposhtëm:

Tabela 1. Shpenzimet sipas burimeve të fondeve buxhetore (në €)

Përshkrimi Buxheti
fillestar

Buxheti
final⁹

2021
Shpenzimet

2020
Shpenzimet

2019
Shpenzimet

Burimet e fondeve 104,236,139 137,447,117 135,267,328 126,021,739 124,163,113

Grante Qeveritare – Buxheti 104,236,139 136,025,480 133,865,860 119,060,693 116,726,645

Financimi përmes huamarrjes 0 1,367,255 1,367,255 3,910,725 0

Te hyrat nga AKP-ja 0 0 0 3,025,295 7,354,528

Donacionet vendore 0 113 0 0 1,600

Donacionet e jashtme 0 54,268 34,213 25,026 80,340
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Shpjegimet për ndryshimet në kategoritë e buxhetit janë dhënë më poshtë: 

• Buxheti final për paga dhe mëditje, në raport me buxhetin fillestar ishte rritur për 17,757,238�. 
Ndryshimet kanë ndodhur me rishikimit të buxhetit në vlerë 5,723,303� dhe me vendime të 
Qeverisë në vlerë 12,033,935� kryesisht për shkak të shtesave për Covid;

• Buxheti final për mallra dhe shërbime, në raport me buxhetin fillestar ishte rritur për 
14,363,629�. Kjo rritje ishte rezultat i rishikimit të buxhetit prej 7,900,000� dhe vendimeve të 
qeverisë 6,463,629�. Përkundër kësaj rritje, viti 2021 është përmbyllur me 780,786� obligime në 
këtë kategori;

• Buxheti final për komunali në raport me buxhetin fillestar ishte zvogëluar për 10,465� sipas 
vendimeve të qeverisë; dhe

• Buxheti final për investime kapitale, në raport me buxhetin fillestar ishte rritur për 1,100,575� Kjo 
rritje ishte rezultat i rishikimit të buxhetit prej 100,000� dhe vendimeve të qeverisë 1,000,575�. 
Përkundër rritjes së buxhetit të shpenzimeve kapitale gjatë vitit, vetëm 88 % e buxhetit final ishte 
shpenzuar.

Të hyrat e realizuara nga SHSKUK për vitin 2021 ishin 96 % e të hyrave të planifikuara, apo 
2,645,850€. Ato kanë të bëjnë me të hyra nga participimet, të hyrat nga taksa për parkim publik, 
të hyrat nga taksa si certifikatë mjekësore, etj.
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Tabela 3. Të hyrat (në €)

Përshkrimi Buxheti
fillestar

Buxheti
final

2021
Pranimet

2020
Pranimet

2019
Pranimet

Totali i të hyrave 2,161,532 2,761,773 2,645,850 1,677,809 3,302,176

Të hyrat jo tatimore 2,161,532 2,761,773 2,645,850 1,668,729 3,302,176

Të hyrat tjera 0 0 9,081
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Tabela 4 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak

Nr Fusha e 
Auditimit

Rekomandimet e vitit 2020 Veprimet e 
ndërmarra

Statusi

1. Baza për 
opinion

Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm 
duhet të sigurojnë se para përgatitjes së 
PFV të konsoliduara  kryhen  kontrolle në 
mënyrë që pasuritë nën 1,000 dhe stoqet 
të paraqiten në vlera të sakta.

Edhe këtë vit 
SHSKUK kishte 
gabuar në 
shpalosjen e 
vlerave të sakta 
të pasurisë nën 
1000 dhe 
stoqeve. Shi 
rekomandimin 
B2.

Nuk ka filluar zbatimi

2. Baza për 
opinion

Bordi Drejtues dhe Drejtori i 
Përgjithshëm, duhet të sigurojnë se të 
gjitha njësitë bashkëpunojnë me zyrtarët 
e pasurive që të ketë një regjistër të plotë 
të pasurive.

Edhe këtë vit 
2021 kemi hasur 
në çështjen e 
njëjtë.Shih 
rekomandimin 
B1.

Nuk ka filluar zbatimi

4   Progresi në zbatimin e rekomandimeve

Raporti i auditimit për PFV-të të vitit 2020 të SHSKUK-së kishte rezultuar në 18 rekomandime 
kryesore. SHSKUK kishte përgatitur një Plan veprimi ku paraqitet mënyra se si do t’i zbatoj 
rekomandimet e dhëna, mirëpo nuk kishte përgatitur Raportin e Progresit të implementimit të 
rekomandimeve. 
Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2021, 14 rekomandime ishin zbatuar, për tri rekomandime 
nuk kishte filluar zbatimi ende dhe një rekomandim nuk është i aplikueshëm më, siç është 
paraqitur në Grafikun 2, më poshtë. Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe 
mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në Tabelën 4 (ose Tabelën e rekomandimeve). 

Grafiku 2. Progresi në zbatimin e rekomandimeve të vitit paraprak
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3. Baza për 
opinion

Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm 
duhet të sigurojnë se njësitë evidentojnë 
detyrimet kontigjente si dhe përfshirjen e 
tyre të saktë në PFV.

Gjatë vitit 2021, 
njesitë brenda 
SHSKUK kishin 
evidentuar saktë 
detyrimet 
kontigjente në 
PFV-të e tyre 
individuale.

I zbatuar

4. Baza për 
opinion

Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm 
duhet të sigurojnë se në PFV të 
shpalosen vlerat e sakta të obligimeve të 
papaguara.

SHSKUK kishte 
ndërmarr masa 
dhe ne gjatë 
auditimit 2021 
ishin shpalosur të 
gjitha obligimet e 
pa paguara në 
vlera të sakta

I zbatuar

5. Baza për 
konkluzion

Bordi Drejtues dhe Drejtori i 
Përgjithshëm, duhet të sigurojnë se janë 
marrë të gjitha veprimet e nevojshme për 
të funksionalizuar sistemin e-pasuria për 
evidentimin e pasurive nën 1,000€.

Ky rekomandim 
nuk është i 
aplikueshëm për 
shkak të 
problemeve në 
funksionimin e 
softuerit të e-
pasurisë.

Nuk është i 
aplikueshëm më

6. Baza për 
konkluzion

Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm 
duhet të sigurojnë që pagesat nga palët e 
treta regjistrohen në SIMFK. 

Gjatë vitit 2021 
nuk kemi hasur 
në raste të tilla.

I zbatuar

7. Baza për 
konkluzion

Bordi Drejtues dhe Drejtori i 
Përgjithshëm, duhet të sigurojnë se është 
kryer inventarizimi i pasurisë me kohë si 
dhe pas inventarizimit duhet të bëhet 
harmonizimi me regjistrin e pasurive për 
të korrigjuar gabimet e mundshme në 
regjistrin e pasurive.

Gjatë vitit 2021 
është kryer 
inventarizimi i 
pasurisë me 
kohë.

I zbatuar

8. Baza për 
konkluzion

Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm 
duhet  të sigurojnë që të zhvillohen 
procedurat adekuate të prokurimit në 
mënyrë që të evitohen pagesat jashtë 
kontratës bazë.

Gjatë vitit 2021 
nuk kemi hasur 
në raste të tilla.

I zbatuar

9. Pagat dhe 
mëditjet

Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm 
duhet të merr masa të menjëhershme që 
të sigurojnë zbatimin e vendimit të 
Qeverisë në mënyrë të saktë.

Gjatë auditimit të 
vitit 2021, ne nuk 
kemi hasur 
neëraste të tilla.

I zbatuar

10. Mallrat dhe 
shërbimet dhe 
komunalitë

Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm 
duhet të sigurojnë se asnjë kontratë nuk 
nënshkruhet pa zotimin paraprak të 
mjeteve për vitin aktual fiskal.

SHSKUK kishte 
ndërmarr masa 
dhe ne gjatë 
auditimit nuk 
kemi hasur ne 
ndonjë kontratë 
që ishte 
nënshkruar pa 
zotimin e mjeteve

I zbatuar
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11. Mallrat dhe 
shërbimet dhe 
komunalitë

Bordi Drejtues dhe Drejtorët e Spitaleve 
përkatëse duhet të sigurojnë që kërkesat 
e prokurimit duhet të përmblidhen qartë 
dhe me kohë nga njësitë kërkuese për të 
eliminuar nevojën për procedura të 
shpeshta dhe përdorimin e procedurave 
minimale. 

SHSKUK kishte 
ndërmarr masa 
dhe ne gjatë 
auditimit nuk 
kemi hasur ne 
ndarje të 
kërkesave-
procedurave të 
prokurimit gjatë 
vitit 2021

I zbatuar

12. Mallrat dhe 
shërbimet dhe 
komunalitë

Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm 
duhet të sigurojnë që janë ndërmarrë 
veprimet e nevojshme nga Drejtorët e 
Spitaleve përkatëse në mënyrë që 
pagesa dhe regjistrimi i shpenzimeve të 
bëhet sipas kategorive ekonomike 
adekuate, për të mundësuar raportimin e 
drejtë të tyre në PFV në përputhje me 
planin kontabël.

Edhe gjatë vitit 
2021 kemi hasur 
në keqklasifikim 
të shpenzimeve. 
Shih 
rekomandimin 
B3.

Nuk ka filluar zbatimi

13. Mallrat dhe 
shërbimet dhe 
komunalitë

Bordi Drejtues dhe Drejtori i Spitalit duhet 
të sigurojnë që në rastet kur kërkohet të 
tejkalohen sasitë si pasojë e situatës së 
"forcës madhore" të bëhet 
amandamentimi i kontratës bazuar në 
njoftimin e KRPP. 

SHSKUK kishte 
ndërmarr masa 
dhe ne gjatë 
auditimit nuk 
kemi hasur që 
është bërë 
tejkalimi i sasive 
të kontratave të 
nënshkruara 
jashtë sasis së 
kontratës sa 
është e parapar 
me Ligjin e PP

I zbatuar

14. Mallrat dhe 
shërbimet dhe 
komunalitë

Bordi Drejtues dhe Drejtori i Spitalit, 
duhet të sigurojnë se në rastet 
emergjente të shpenzimeve të përdorin 
procedurën e negociuar sipas Ligjit të 
Prokurimit. 

Rekomandimi 
është adresuar 
dhe SHSKUK, 
kishte përdorur 
procedurat e 
prokurimit sipas 
kërkesave - 
nevojave të 
Institucionit

I zbatuar

15. Mallrat dhe 
shërbimet dhe 
komunalitë

Bordi Drejtues dhe Drejtori i Spitalit duhet 
të sigurojnë se planifikimi i mjeteve, 
nevojave dhe specifikimi i shërbimeve 
duhet të përgatitet dhe projektohet para 
fillimit të tenderimit. Më tutje duhet të 
sigurojnë përmes menaxherit të kontratës 
që asnjë faturë nuk pranohet pa u 
siguruar se të gjitha pagesat për stafin e 
angazhuar të kryhen sipas kontratës. 

SHSKUK kishte 
ndërmarr masa 
dhe para çdo 
inicimit të 
procedure të 
prokurimi ishte 
bërë vlerësimi i 
nevojave duke 
përfshi edhe 
specifikimet 
teknike.

I zbatuar

16. Investimet 
kapitale

Bordi Drejtues dhe Drejtori i Spitalit, 
duhet të sigurojnë se buxheti për 
investime kapitale ekzekutohet sipas 
projekteve të miratuara në ligjin e 
buxhetit.

Në vitin 2021 nuk 
kemi hasur në 
raste të 
ngjajshme.

I zbatuar
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17. Investimet 
kapitale

Bordi Drejtues dhe Drejtori i 
Përgjithshëm, duhet të sigurojnë se fillimi 
dhe përfundimi i vlerësimit të tenderëve të 
kryhet brenda afatit sipas legjislacionit. 

Gjatë vitit 2021 
nuk kemi hasur 
në vonesa të 
vlerësimit të 
tenderëve 

I zbatuar

18. Investimet 
kapitale

Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm 
të sigurojnë, nënshkrimin e kontratave 
dhe porositjen e pajisjeve me kohë. 

Gjatë vitit 2021 
nuk kemi hasur 
në raste të tilla.

I zbatuar
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Vlora Spanca, Auditore e Përgjithshme

Naser Arllati, Ndihmës Auditor i Përgjithshëm

Blerina Krasniqi, Drejtore e Auditimit

Neslihane Mati, Udhëheqëse e ekipit

Jehona Krasniqi, Anëtare e ekipit

Mirlinda Beqiri, Anëtare e ekipit
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Shtojca I: Letër konfirmimi / Tabela për Komentet e OB-së 
lidhur me raportin e auditimit

Çështja Komenti i OB-së Pikëpamja e ZKA-së 

Gabime në 
përllogaritjen e 
shpenzimeve të 
zhvlerësimit

Gjetjet qëndrojnë dhe pajtohemi 
pjesërisht. Për të trajtuar këtë 
çështje, do të krijohet një grup i 
veçantë i cili do të ketë përgjegjësinë 
për hartimin e një plani specifik të 
veprimit për të adresuar këto të 
gjetura që kanë të bëjnë me 
investimet kapitale të realizuara në 
SHSKUK që prej viteve 2007- 2008 
e tutje.

Përpjekjet e juaja për rregullimin e 
kësaj çështje mund ti shpalosni në 
planin e implementimi të 
rekomandimeve. E gjetura mbetet e 
pa ndryshuar.

Mangësi në 
vlerësimin e 
procedurave të 
prokurimit

Pajtohemi pjesërisht me gjetjen, për 
faktin se nga Spitali i Gjilanit për këtë 
dosje të tenderit’’ Furnizim me 
sterilizator plazma me material 
përcjellës harxhues kane pohuar se 
dosja ishte e kompletuar dhe për 
këtë janë ofruar dëshmitë përkatëse 
te cilat janë pjese përbërëse e këtij 
konfirmimi.

Dëshmitë e ofruara nga ju janë të 
njëjta me ato qe i kemi trajtuar më 
parë sa i përket kësaj çështje. E 
gjetura mbetet e pandryshuar.

Angazhimi i 
punonjësve 
shëndetësorë në 
spitalet rajonale pa 
procedura

Pajtohemi pjesërisht me gjetjen, për 
faktin se:
• Procedura për këtë aktivitet është 
pezulluar nga KRPP përmes njoftimit 
publik nr 69/2020 i datës 05.11.2020
 ( të bashkangjitur e keni letër 
konfirmimi). Kjo situatë ka sjellë 
vështërsi në spitalet e përgjithshme 
në ofrimin e shërbimeve 
shëndetësore për numrin e shtuar të 
pacientëve të sëmurë me COVID 19.

Pas këtij njoftimi nga KRPP, më 
18.11.2020 ka hyrë në fuqi 
Ndryshim/Plotësim i Rregullave për 
prokurim për shërbime të veçanta 
(Konsulentët Kontraktorët 
individual).Ref neni 3, paragrafi 3.3. 
E gjetura mbetet e pa ndryshuar.
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Vonesa në pagesën e 
faturave

Pajtohemi pjeserisht.
Vonesat janë paraqitur si pasojë e 
mungesës së mjeteve buxhetore për 
menaxhimin e pandemisë COVID 
19.  Për këtë qëllim SHSKUK në 
vazhdimësi ka parashtruar kërkesat 
për ndarjen e mjeteve financiare për 
realizimin e projekteve emergjente 
per menaxhimin e pandemisë 
COVID 19.
Pjesë përbërse e kësaj letre 
konfirmuese janë 5 kërkesat e 
SHSKUK për mjete financiare:
1. Kërkesa dërguar MFPT, 
Kryeministrit dhe MSH me numër 
protokoli 458 e datë 25.02.2021;
2. kërkesa e përsëritur me nr 
protokoli 688 e datës 16.03.2021;
3. kërkesa dërguar MF, Punës dhe 
Transferit e datës 30.08.2021;
4. shkresa përmes emailit dërguar 
MSH e datës 11.09.2021;
5. kërkesa sërish për MFPT e MSH 
me nr protokoli e datës 11/10/2021.

Mund të keni pasur përpjekje për t’i 
parandaluar vonesat në pagesë, 
mirëpo kjo nuk e ndryshon faktin që 
këto vonesa kanë ndodhur. E gjetura 
mbetet e pa ndryshuar.

Vazhdim i kontratës 
së punës në mungesë 
të konkursit publik

Konkursi ka qenë në përputhje me 
Statutin e SHSKUK dhe Rregulloren 
e punës së Bordit Drejtues. Poashtu 
konkursi dhe kontrata kanë qenë me 
mundësi vazhdimi.

Arsyetimet tuaja nuk ofrojnë dëshmi 
që e ndryshojnë gjendjen. E gjetura 
mbetet e pa ndryshuar.

Ushtrimi i pozitës 
drejtuese me punë 
sekondare

Pajtohemi pjesërisht për faktin që 
profesionistet shëndetësore që janë 
profesorë/ ose asistentë në 
Fakultetin e Mjekësisë, përcaktohen 
për pagë primare në Fakultetin e 
Mjekësisë, ndërkohë që orarin e 
plotë të punës e zbatojnë në QKUK.

Arsyetimet tuaja nuk ofrojnë dëshmi 
që e ndryshojnë gjendjen. E gjetura 
mbetet e pa ndryshuar.

Mungesë e dëshmive 
për vijueshmërinë e 
orarit të punës

Pajtohemi pjesërisht. 
Marrë parasysh situatën me 
pandemine COVID 19 në kohën e 
valëve epidemike janë shmangur 
kontaktet e ngushta për shkak të 
mundësisë së përhapjes së 
infeksionit. Megjithatë për këtë 
çështje janë ndërmarrë veprime 
përmirësuese për të siguruar 
monitorimin e respektimit të orarit të 
punës.

Arsyetimet tuaja nuk ofrojnë dëshmi 
që e ndryshojnë gjendjen. Përpjekjet 
e juaja për rregullimin e kësaj 
çështje mund ti shpalosni në planin e 
implementimi të rekomandimeve. E 
gjetura mbetet e pa ndryshuar.

33

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE



Caktimi  i të 
punësuarit në vendin 
e punës në 
kundërshtim me 
përgatitjen 
profesionale 
specialistike  

Pajtohemi pjesërisht për faktin që 
punonjësja është punësuar me 
aktvendim të Gjykatës së Apelit me 
nr 4080 të datës 16.08.19 (vendimi i 
bashkangjitur në këtë letër 
konfirmim). Do të bëhen përpjekje që 
sigurojnë sistemimin e punonjëses 
sipas përgatitjes profesionale

Arsyetimet tuaja nuk ofrojnë dëshmi 
që e ndryshojnë gjendjen. Përpjekjet 
e juaja për rregullimin e kësaj 
çështje mund ti shpalosni në planin e 
implementimi të rekomandimeve. E 
gjetura mbetet e pa ndryshuar.

Mangësi në 
procedimin e 
pagesave   

Pajtohemi pjesërisht për faktin që 
SHSKUK  është përballur me 
kërkesa të shtuara dhe presione të 
vazhdueshme për sigurimin e 
furnizimit te qëndrueshëm dhe me 
kohë për menaxhimin e pandemisë 
Covid 19. Për këtë do të bëhen 
përpjekje në shtimin e kontrolleve të 
brendshme në menaxhimin e 
procesit të pagesave.

Arsyetimet tuaja nuk ofrojnë dëshmi 
që e ndryshojnë gjendjen. E gjetura 
mbetet e pa ndryshuar.
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Për të arritur në përfundimin se një opinion mbi pasqyrat financiare është i modifikuar ose i pa  
modifikuar, një auditor duhet të sigurohet që rezultatet e auditimit përfshijnë, apo jo, keq-deklarim
(e) material(e) ose të përhapur(a), apo të tillë(a) të mundshëm(me), të supozuar në rast kufizimi të 
fushëveprimit.

Keq-deklarimi është një ndryshim mes shumës së raportuar, klasifikimit, prezantimit ose zbulimit 
të një zëri të pasqyrës financiare dhe sasisë, klasifikimit, prezantimit ose zbulimit që kërkohet që 
zëri të jetë në përputhje me kornizën e raportimit financiar në fuqi. Keq-deklarimet mund të vijnë 
nga gabimi ose mashtrimi.

(shkëputur nga SNISA 200)
Forma e opinionit

Opinioni i pa-modifikuar

Formulohet kur nuk janë zbuluar keq-deklarime ose mos-pajtueshmëri; kur janë zbuluar keq-
deklarime ose mos-pajtueshmëri, qoftë një i vetëm apo një grumbull, por që nuk është i barabartë 
me ose nuk e tejkalon nivelin e materialitetit për pasqyrat financiare si tërësi; ose kur keq-
deklarimi(et) dhe/ose mos-pajtueshmëria e zbuluar brenda një klase të caktuar transaksionesh 
nuk është e barabartë me ose e tejkalon nivelin e materialitetit më të ulët të vendosur për këtë 
klasë të transaksioneve. Formulohet gjithashtu nëse nuk ka kufizim të fushëveprimit ose kur 
kufizimi i fushëveprimit nuk mund të shpie në shmangie të keq-deklarimit(eve) material(e) dhe/ose 
mos-pajtueshmërisë(ve).

Kufizimi i fushëveprimit ndodh kur një auditor nuk është në gjendje të marrë dëshmi të 
mjaftueshme auditimi për të arritur në përfundimin se pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë 
keq-deklarime materiale.

Auditori duhet të japë opinion të pa-modifikuar nëse arrin në përfundimin se pasqyrat financiare 
janë përgatitur, në të gjitha aspektet materiale, në pajtim me kornizën e zbatueshme financiare.

Shtojca II: Shpjegim lidhur me llojet e të ndryshme të 
opinioneve të aplikuara nga ZKA dhe pjesëve të tjera të 
Raportit të Auditimit
Raporti i auditorit për pasqyrat financiare¹⁰ duhet të përmbajë një opinion për pasqyrat financiare, 
bazuar në përfundimet e nxjerra nga dëshmitë e marra gjatë auditimit. Kur auditimi kryhet për të 
vlerësuar gjithashtu përputhjen me legjislacionin dhe rregulloret e tjera, auditorët kanë një 
përgjegjësi shtesë për të raportuar për pajtueshmërinë me autoritetet¹¹, duke rezultuar me 
konkluzion mbi pajtueshmërinë.

36

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE



Modifikimi i opinionit në raportin e auditorit

Auditori duhet të modifikojë opinionin në raportin e auditorit nëse konstatohet se, bazuar në 
dëshmitë e marra nga auditimi, pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë keq-deklarime 
materiale dhe/ose mos-pajtueshmëri, ose nuk është në gjendje të sigurojë prova të mjaftueshme 
të auditimit për të arritur në përfundimin se pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë keq-
deklarime materiale dhe/ose mos-pajtueshmëri..

Opinioni i modifikuar mund të jetë:

-          I kualifikuar,

-          I kundërt, ose

-          Mohim opinioni

Opinioni i kualifikuar

Formulohet kur janë zbuluar keq-deklarime dhe/ose mos-pajtueshmëri, qoftë një i vetëm apo një 
grumbull, që janë të barabartë me ose e tejkalojnë nivelin e materialitetit për pasqyrat financiare si 
tërësi; ose kur keq-deklarimi dhe/ose mos-pajtueshmëria e zbuluar brenda një klase të caktuar 
transaksionesh është i barabartë me ose tejkalon nivelin e materialitetit më të ulët të vendosur për 
këtë klasë të transaksioneve. Formulohet gjithashtu nëse ka kufizim të fushëveprimit, i cili mund të 
mos shpie në shmangie të keq-deklarimit(eve) material(e).

Opinion i kundërt

Formulohet kur janë zbuluar keq-deklarime dhe/ose mos-pajtueshmëri, qoftë një i vetëm apo një 
grumbull, që tejkalon në mënyrë të përhapur nivelin e materialitetit për pasqyrat financiare si 
tërësi; ose kur keq-deklarimet dhe/ose mos-pajtueshmëritë e zbuluara brenda një klase të caktuar 
transaksionesh e tejkalojnë në mënyrë të përhapur nivelin e materialitetit më të ulët të vendosur 
për këtë klasë të transaksioneve.

“E përhapur” është term që përdoret, në kontekstin e keq-deklarimeve dhe/ose mos-
pajtueshmërive, për të përshkruar efektet e keq-deklarimeve dhe/ose mos-pajtueshmërisë në 
pasqyrat financiare; ose efektet e mundshme në pasqyrat financiare të keq-deklarimeve dhe/ose 
mos-pajtueshmërisë, nëse ka të tilla, që nuk zbulohen për shkak të pamundësisë për të marrë 
dëshmi të mjaftueshme e të duhura të auditimit. Efektet e përhapura në pasqyrat financiare janë 
ato që, sipas gjykimit të auditorit::

a)   Nuk kufizohen vetëm në elemente, llogari ose zëra të veçantë të pasqyrave financave;

b)  Por nëse kufizohen si të tilla, përfaqësojnë ose mund të përfaqësojnë një pjesë të 
konsiderueshme të pasqyrave financiare; ose

c)  Për sa i përket shpalosjeve, janë thelbësore që përdoruesit të kuptojnë pasqyrat 
financiare.
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Mohim i opinionit

Formulohet kur kufizimi i fushëveprimit, d.m.th. kur pamundësia për të siguruar prova të 
mjaftueshme të përshtatshme të auditimit, është i natyrës materiale dhe pervazive.

Paragrafët e Theksimit të Çështjes dhe paragrafët e Çështjeve të Tjera në raportin e auditorit

Nëse auditori e konsideron të nevojshme të tërheqë vëmendjen e përdoruesve në një çështje të 
paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare, e cila është sa e rëndësishme aq edhe thelbësore 
që ata të kuptojnë pasqyrat financiare, por ka dëshmi të mjaftueshme e të përshtatshme se 
çështja nuk përmban keq-deklarime materiale në pasqyrat financiare, auditori duhet të përfshijë 
paragrafin e Theksimit të çështjes në raportin e tij. Paragrafi për Theksimin e Çështjes duhet t'i 
referohet vetëm informacionit të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare.

Paragrafi i theksimit të çështjes duhet:

·     të përfshihet menjëherë pas opinionit;

·     të ketë titullin ‘theksim i çështjes’ ose ndonjë titull tjetër të përshtatshëm;

·    të përmbajë një referencë të qartë ndaj çështjes që theksohet dhe të tregojë se në 
ç’pjesë të pasqyrave financiare mund të gjenden shpalosjet relevante që e 
përshkruajnë plotësisht çështjen; dhe

·    të tregojë se opinioni i auditimit nuk është modifikuar për sa i përket çështjes të 
theksuar. 

Nëse auditori e konsideron të nevojshme të komunikojë një çështje, përveç atyre që janë 
paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare, e cila, në gjykimin e auditorit, është e 
rëndësishme për përdoruesit në mënyrë që të kuptojnë auditimin, përgjegjësitë e auditorit apo 
raportin e auditimit, dhe me kusht që kjo nuk është e ndaluar me ligj ose rregullore, duhet të 
përpilohet një paragraf me titullin "Çështje të tjetra", apo ndonjë titull tjetër të përshtatshëm. Ky 
paragraf duhet të paraqitet menjëherë pas opinionit dhe pas çdo paragrafi të Theksimit të 
çështjes. 
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Shënimet fundore

¹ Pajtueshmëria me autoritetet – pajtueshmëria me të gjitha ligjet, rregullat, rregulloret, standardet dhe praktikat e 
mira relevante në sektorin publik

² Raportet tjera janë kërkesë e nenit 8 të së Rregullores 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar

³ Kolektivisht të referuara si pajtueshmëri me autoritetet

⁴ Spitali i Pejës - pesë specialistë;  Spitali i Vushtrisë - pesë specialistë dhe dy teknikë; Spitali i Ferizaji 11 
specialistë dhe nëntë specializantë; Spitali i Prizrenit dy specialistë; Spitali i Mitrovicës - shtatë specialistë; 
Spitali i Gjakovës -nëntë specialistë dhe shtatë specializantë.

⁵ Furnizime / shërbime, vlerat e pagesave :50,668.28€, 283,533.60€, 365,400.00€, 380,768.00€,129,322.00€ 
189, 291.60�, 562,767.64�, 365,400.00� 178,485.00�, 50,000.00�, 333,400.00�, 144,920.00�, 476,760.00�, 
54,000.�, 24,035.00�, 283,360.00�, 84,495.60�, 340.05�, 321,888.00� 109,690.20�, 212,829.50�, 1,725.00�, 
365,400.00�, 152,400.00�, 212,490.00�, 571,152.00�, 19,975.00�, 70,300.00�, 202,737.60�, 154,680�, 
184,434.50�, 2,134.00�, 72,460.00�, 359.42�, 261,724.80�, 215,950.00�, 143,400.00�, 61,607.60�, 
65,700.00�, 79,945.60�, 73,062.00�, 377.00�, 1,021.36�, 3,307.5�, 3,250.00�, 1,377.25�, 81.60� 82,923.40�, 
573,173.06�, 122,712.08�, 1,082.40�, 573.05� 800.00� 6,796.50�, 10,237.17�, 58,118.43�, 12,311.49�, 
1,425.10�, 78,081.68�, 80,000.00�

⁶ Furnizime mjekësore, vlerat e pagesave:20,550.24€ 5,289.00€, 1,427.42€ 1,41600€, 20,550.24€, 
13,931.50�,26,187.00� 5,486.40�,13,877.77� 59,937.28� 66,431.78�, 879,200.00�

⁷ Katër raste në Adminstratën Qendrore, dy raste enë spitalin e Mitrovicës, nga një mostër në spitalet e Gjilanit, 
Prizrenit dhe Gjakovës  si dhe gjashtë mostra në QKUK.

⁸ Furnizime mjekësor, vlerat e pagesave: 658.60€, 505.16€, 21,870.92€, 11,391.50€, 202,737.60€, 
365,400.00�,5,497.49�,33,451.00�, 75,501.55�, 11,669.20�, 120,535.00� 128,640.00�, 132,290.�, 
133,527.48�, 134,840.00�, 137,988.08�, 137,988.08�

⁹ Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave

¹⁰ Pasqyrat financiare në sektorin publik përfshijnë po ashtu edhe pasqyrën(at) e ekzekutimit të buxhetit 

¹¹ Pajtueshmëria me autoritetet: pajtueshmëria me ligjet, rregulloret, standardet, apo praktikat e mira. 
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