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FORMULARI I RAPORTIT FINANCIAR VJETOR 

Viti 2011 

Sub.Polit Srpska Demokratska Stranka KIM 

Akronimi SDSKIM 

Adresa Graçanica 

Komuna Graçanica 

Tel. Paplotesuar 

E-mail Paplotesuar 

NRB 600535712 

Data e dorezimit te raportit 27.02.2012 

Periudha 01.01.2011-31.12.2011 

Perfaqesues financiar 

Emri Zhelimir 

Nr personal 1501410353 

Mbiemri Gapiq 

Adresa Laplje Selo 

Komuna Graçanica 

Tel. Paplotesuar 

E-mail Paplotesuar 
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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 0.00 

SHPENZIMET 

Rrogat dhe kompenzimet, përfshirë beneficionet - 

Shpenzimet e transportit - 

Reprezentacioni dhe konferencat - 

Reklamimet - 

Shpenzimet e fushatës - 

Blerja e mallrave - 

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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B.1 Aparatet dhe veglat 

Shuma në 
fund të 
periudhës 

Shuma në 
fillim të 
periudhës 

B.2  Veturat dhe automjetet e tjera 

B.3  Paisjet 1,750.00  -   fat nga viti 2010 

-   -   

-   -   

B.4  Prona e patundshme që posedohet 

B.5 
Llogaritë që merren     

Të dhënat duke përfshirë emrin dhe mbiemrin 

B.6  Xhirollogaritë bankare 

Emri komercial i bankës : 

Numri i xhirollogarisë : 

 Valuta/ 
Kursi i 

këmbimit 
:Euro 0 0 

B.7  Paratë e gatshme 

Valuta në dorë 

 Valuta/ 
Kursi i 

këmbimit 

0 0 

GJITHSEJ MJETE (gjithsej shuma nga B.1 në 
B.7) 1,750.00  -   

*Shënoni vetëm artikujt që kanë vlerë më shumë
se 500 €. Nëse është e nevojshme, luteni të 
bashkëngjitni fleta shtesë 
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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) 

Računi:113111,1031111 10,845.47 

116/10,15, 13/214 439.64 

16/2011-I 400.00  

2,775.00  

1,750.00  

10,000.00  

-   

SUBTOTALI 26,210.11 17,935.11  

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) 

Saša Đokić 9,500.00  -   

-   0.00  

SUBTOTALI 9,500.00  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) 

35,710.11  17,775.00  

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) 19,299.25  

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: 19,299.25  
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FORMULARI I RAPORTIT FINANCIAR VJETOR 

F. SHPENZIMET (Bashkëngjitni dokumentacion plotësues) 

Gjithsejt 
shpenzimet në 

EURO 

Gjithsej të 
paguara në 

EURO 

Borgji i mbetur 
në 

EURO 

F.1 Rrogat dhe kompenzimet, përfshirë beneficionet 

Pagat 10,850.00 4,130.00 6,720.00 

Kompensimet 0.00 0.00 0.00 

Gjithsej 10,850.00 4,130.00 6,720.00 

F.2 Shpenzimet e transportit 

Automjetet motorike të huazuara 

Karburantet dhe mirëmbajtja e automjeteve 14,285.11 14,285.11 0.00 

Biletat, aeroplanit/autobusit/trenit/taksit etj. 0.00 0.00 0.00 

Çdo shpenzim tjetër i transportit 0.00 0.00 0.00 

Gjithsej shpenzimet e transportit 14,285.11 14,285.11 0.00 

F.3 Reprezentacioni dhe konferencat 

Lokali 

Ushqimi dhe pijet 200.00 200.00 0.00 

Zbavitja 

Shpenzimet tjera të reprezentacionit dhe konferencave 

Gjithsej shpenzimet e reprezentacionit dhe konferencave 200.00 200.00 0.00 

F.4 Reklamimet 

Radio dhe spotet televiziv 400.00 400.00 0.00 

Stendat e afishimit dhe reklamimet në gazeta 

Reklamimet tjera 0.00 0.00 0.00 

Gjithsej reklamimet 400.00 400.00 0.00 

F.5 Shpenzimet e fushatës 

Gjësendet e falura: kapela, fanela, flamuj, emblema, etj. 2,775.00 1,500.00 1,275.00 

Mitingjet politike, huazimi i lokalit, programet artistike 100.00 100.00 0.00 

Sigurimi dhe rojet, personeli dhe fuqia punëtore e angazhuar 0.00 0.00 0.00 

Shpenzimet e tjera të mitingjeve politike 0.00 0.00 0.00 

Gjithsej shpenzimet e fushatës 2,875.00 1,600.00 1,275.00 

F.6 Blerja e mallrave 

Furnizimi i zyrës 1,750.00 1,750.00 0.00 

Paisjet të vogla (Paisje për punë që nuk mund të tregohet si pasuri) 42.50 42.50 

Gjithsej blerja e mallrave 1,792.50 1,792.50 0.00 

F.7 Shpenzimet e ndryshme 

Mirëmbajta e paisjeve dhe hapësirave të zyres 0.00 0.00 0.00 

Shpenzimet që nuk janë përfshirë në asnjë kategori tjetër- 13,330.00 6,330.00 7,000.00 

Gjithsej shpenzimet e ndryshme 13,330.00 6,330.00 7,000.00 

F.8 Shpenzimet e përgjithshme 

Qiraja e lokaleve të zyrës 2,190.00 2,190.00 0.00 

Telefoni, rryma, uji,interneti etj. 325.24 325.24 0.00 

Gjithsej shpenzimet e përgjithshme 2,515.24 2,515.24 0.00 

GJITHSEJ SHPENZIMET (gjithsej shuma nga F.1 në F.8) 46,247.85 31,252.85 14,995.00 
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Akronimi i partisë politike SDS KIM 

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 Sasha Gjokiq Çaglavica 1502232351 20.05.2011      9,500.00  

2 

3 

4 

5 

     9,500.00  

Akronimi i partisë politike SDS KIM 

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 -   

2 

3 

4 

5 

0 
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Akronimi i partisë politike SDS KIM 

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 

2 

3 

4 

0 

Te gjeturat: 

 Formulari I Bilansit te Gjendjes per vitin 2011 nuk eshte dorezuar. 

Te Shpalosjet e Bilansit te Gjendjes  –pozicioni B.3 Pajisja –fatura nga viti 2010. 

Donaciionet dhe kontributet nga personat fizik , 9,500.00 € nga Sasha Gjokiq (ne kundershtim me 

nenin 5 te Ligjit per finansimin e partive politike . 

Mosrespektim i parimit te akrualitetit – pagesa e faturave per qira nga viti 2010, 

Faturat nga  DPT Butrinti nuk permbajne shenimet e percaktuara per faturen tatimore (pa adres, 

pa nr fiskal, panr e regjistrimit te biznesit , te pa vulosura), 

Fatura nga NTP Kastrioti Carraleve, NRB:80004001, NF:600002729 ne Shumen prej 10,000.00 €, e 

paguar vetem  3,000.00 €  por nuk ka asnje deshmi mbeshtetese per punet e  kryera  , 

Fatura nga  Standard Benz nr 113111-dt 13.01.2011 (nga viti  2010 ) ne shumen  prej 10,845.47 

eshte paguar vetem  9,349.54 pra pa TVSH  prej 1,495.93,  

Faturat ne emer te  Zoran-te cilat jane te perfshira ne shpenzime –nuk kane shenimet e  SDS KIM, 

Gati te gjitha pagesat jane kryer me para te gatshme megjithe se SP ka te hapur llogarine ne bank. 



9 

Rekomandimet: 

Subjekti politik duhet ti permbahet nenit 15 pika 3 te Ligjit Nr.03/L-174-Ligji per financimin e 

subjekteve politike, per permbajtjen e dokumentacionit ne raportin financiar vjetor, 

Duhet te respektohet parimi i akrualitetit qe vetem te hyrat dhe shpenzimet e periudhes 

raportuese te raportohen, 

Subjekti politik me rastin e pranimit te donacioneve nga personat fizik duhet te respektojne Ligjin 

Nr.03/L-174 për financimin e subjekteve politike , neni  5, alinea 1 pika 1.1 dhe nenin 17 te 

Rregullores 01/2008 per regjistrimin dhe veprimin e partive politike, 

Subjekti politik duhet te perdor faturat tatimore sepse ka cilesine e personit juridik kurse kuponat, 

kuponat fiskal leshohen vetem per persona fizik, 

Subjekti politik duhet te regjistroj vetem dokumentacion i cili ploteson kriteret e validitetit ten je 

dokumenti kontabel , 

Subjekti politik me qellim te respektimit te parimit te transparences duhet te kryej pagesat nga 

llogaria bankare  jo te kryej pagesa me para te gatshme, 

Duhet te aplikoni ligjet e aplikueshme tatimore te Republikes se Kosoves sidomos per TMB, 

kontribute pensionale ne te ardhura personale dhe tatimin ne qira, 

Subjekti politik duhet te aplikoj kontrollin e brendshem apo ndarjen e funksioneve me qellim te 

evitimit te keqperdorimeve, 

Mospagesa e tatimeve dhe kontributeve me kohe mund te kete implikacione sipas ligjeve 

tatimore. 


