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FORMULARI I RAPORTIT FINANCIAR VJETOR 2011 

 TË DHËNAT E PËRGJITHSHME: 

1. Emri zyrtar i partisë politike Partia Rome e Bashkuar e Kosoves 

2. Akronimi i partisë politike PREBK 
3. Adresa e zyrës kryesore të partisë
politike Kadri Nesho nr.26 

4. Komuna Prizren 

5. Nr. i telefonit / Faksit 049/226-106     029/226-611 

6. E-maili* pryk_1@hotmail.com 

7. Periudha e raportimit 01.01.2011-31.12.2011 

8. Numri i regjistrimit për qëllime të tatimit 600535605 

9. Data e dorëzimit të raportit 29.02.2012 

PËRFAQËSUESI FINANCIAR 

10. Emri Armend 

11. Numri personal 2006442377 

12. Mbiemri Kinolli 

13. Adresa Zahir Pajaziti nr.7 

14. Komuna Prizren 

15. Numri i telefonit 044/492-754 

16. E-maili armend_71@hotmail.com

mailto:pryk_1@hotmail.com
mailto:armend_71@hotmail.com
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FLETË BILANSI DHE DEKLARATA E FITIMIT/HUMBJES 

BILANSI NË FILLIM TË PËRIUDHËS        Vlera në EURO 

BILANSI NË FILLIM TË PËRIUDHËS 

MJETET 

Aparatet dhe veglat  - 

Veturat dhe automjetet tjera  - 

Paisjet  - 

Prona e patundshme që posedohet - 

Llogaritë që merren  - 

Xhirollogaritë bankare  - 

Paratë e gatshme  - 

GJITHSEJ MJETET 0.00   

Saldo në fillim të përiudhës 

GJITHSEJ DETYRIMET 

GJITHSEJ SALDOJA DHE DETYRIMET 

GJITHSEJ TË HYRAT 

SHPENZIMET 

Rrogat dhe kompenzimet, përfshirë beneficionet 11,250.00 

Shpenzimet e transportit 3,938.50 

Reprezentacioni dhe konferencat 2,027.50 

Reklamimet 

Shpenzimet e fushatës 

Blerja e mallrave 22,685.50 

Shpenzimet e ndryshme 

Shpenzimet e përgjithëshme 

GJITHSEJ SHPENZIMET 0.00 

HUMBJA (+) ose FITIMI (-) 0.00 

BILANSI NË FUND TË PËRIUDHËS 

MJETET 

Aparatet dhe veglat - 

Veturat dhe automjetet tjera - 

Paisjet - 

Prona e patundshme që posedohet - 

Llogaritë që merren - 

Xhirollogaritë bankare - 

Paratë e gatshme - 

GJITHSEJ MJETET 0.00 

Saldoja në fillim të përiudhës - 

Fitimi (+)/Humbja (-) gjatë periudhës - 

Saldoja në fund të përiudhës - 

Gjithsej detyrimet - 

GJITHSEJ SALDOJA DHE DETYRIMET 0.00 
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FORMULARI I RAPORTIT FINANCIAR VJETOR 

C. LLOGARITË QË MERREN DHE DETYRIMET (borxhet e partisë politike) 

Lista e llogarive që merren dhe detyrimet 
në fillim të periudhës (përfshini këtu emrin e 

kredituesit ose furnizuesit) 
Vlera (në 
Euro) 

Lista e llogarive që merren dhe detyrimet 
në fund të periudhës (përfshini këtu emrin e 

kredituesit ose furnizuesit) 
Vlera (në 

Euro) 

SUBTOTALI 

D. HUATË (borxhet ndaj bankave, institucioneve financiare ose kreditorëve individual) 

Shënoni huatë në fillim të periudhës 
(përfshini emrin e bankës/ 

institucionit financiar/kredituesit) 
Vlera (në 

Euro) 

Shënoni huatë në fund të periudhës 
(përfshini emrin e bankës/ 

institucionit financiar/kredituesit) 
Vlera (në 

Euro) 

-   0.00  

-   0.00  

SUBTOTALI 0.00  0.00  

GJITHSEJ DETYRIME (gjithsej shuma C+D) 

Gjithsej detyrime në fillim të periudhës 
Vlera (në 
Euro) Gjithsej detyrime në fund të periudhës 

Vlera (në 
Euro) 

0.00 0.00 

E. TË HYRAT PËR PERIUDHËN E RAPORTIMIT 

Në EURO 

E.1 Tarifat e anëtarësisë -   

E.2 Donacionet dhe kontributet në të holla 
(Donacionet dhe kontributet në të holla duhet të shënohen në shtojcën - A) 12,700.00  

E.3 Vlera e gjithmbarshme e kontributeve në natyrë në mall dhe shërbime 
(Kontributet në natyrë në mall dhe shërbime duhet të shënohen në shtojcën - B) - 

E.4 Të hyrat tjera -   

GJITHSEJ TË HYRAT: 12,700.00  
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Akronimi i partisë politike PREBK 

FORMULARI I RAPORTIT FINANCIAR VJETOR 

        Donacionet dhe kontributet në të holla
Shënoni të gjitha kontributet nëse vlera e të gjitha kontributeve nga një burim i vetëm i kalon 100 euro 

Pranuar nga 

Nr Emri Mbiemri Adresa Numri personal 
Data kur është 
dhënë kontributi 

Vlera   
në euro  

1 

2 

3 

4 

5 

0.00 

Akronimi i partisë 
politike PREBK 

FORMULARI I RAPORTIT FINANCIAR VJETOR 

        Kontributet në natyrë në mall dhe shërbime
Shënoni të gjitha kontributet në natyrë nëse vlera e gjithmbarshme e vlerësuar e të gjitha kontributeve 

nga një burim i vetëm i kalon 100 euro 

Nr 

Përshkrimi i 
mallit / shërbimeve 

të pranuara 

Pranuar nga 

Emri Mbiemri Adresa Numri personal 
Data kur është 

dhënë kontributi 
Vlera   

në euro 

1 0 

2 

3 

4 

5 

0 
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Akronimi i partisë 
politike PREBK 

FORMULARI I RAPORTIT FINANCIAR VJETOR 

        Donacionet dhe kontributet në të holla
Shënoni të gjitha kontributet nëse vlera e të gjitha kontributeve nga një burim i vetëm i kalon 5000 

euro 

Nr 
Qellimi I  
pageses 

Pranuar nga 

Emri Mbiemri Adresa Numri personal 
Data kur është 

bërë pagesa 
Vlera   

në euro 

1 0 

2 

3 

4 

5 

0 

Të gjeturat: 

Fletëbilansi dhe deklarata e fitimit/humbjes nuk është e plotësuar si kërkohet (nuk janë 
plotësuar disa rubrika), 
Në shpalosje të BGJ  në disa pozicione janë përshkruar pajisjet por nuk ka vlera 
financiare, 
Te shpalosja e llogarive është plotësuar shuma 12,700.00 € por nuk lidhet me formularin 
e shtojcës A, pasi ai është i paplotësuar, 
Shpenzimet janë më të larta se sa të hyrat- Pasqyra e të Ardhurave (PA) kolona “të 
paguara” nuk është plotësuar, prandaj nuk dihet as sa janë paguar as sa është borxhi i 
mbetur.Dokumentacioni mbështetës për të hyrat dhe shpenzimet ka munguar. 

Rekomandimet: 

Duhet ti permbaheni nenit 15 pika 3 te Ligjit Nr.03/L-174-Ligji per financimin e 
subjekteve politike dhe nenit 20  te Rregullores 01/2008 per regjistrimin dhe veprimin e 
partive politike, per permbajtjen e dokumentacionit ne raportin financiar vjetor, 

Subjekti politik duhet te  ngrit nivelin e profesionalizmit te perfaqesuesit financiar apo 
personit pergjegjes per mbajtjen e evidences dhe perpilimin e raporteve financiare 
permes trajnimeve apo te edukimit te vazhdueshem profesional. 


