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FORMULARI I RAPORTIT FINANCIAR VJETOR 

 TË DHËNAT E PËRGJITHSHME: 

1. Emri zyrtar i partisë politike Samoslana Liberalna Stranka 

2. Akronimi i partisë politike SLS 

3. Adresa e zyrës kryesore të partisë politike Gracanica 

4. Komuna Gracanica 

5. Nr. i telefonit / Faksit 044 616030 

6. Emajli* nuk ka 

7. Periudha e raportimit 01/01/2011 - 31/12/2011 

8. Numri i regjistrimit për qëllime të tatimit 600535811 

9. Data e dorëzimit të raportit 29.02.2012 

PËRFAQËSUESI FINANCIAR 

10. Emri Tamara 

11. Numri personal 1501933917 

12. Mbiemri Nicic 

13. Adersa Gracanice 

14. Komuna Gracanice 

15. Numri i telefonit +377 44 616030 

16. Emajli tamara.nicic@gmail.com 

mailto:tamara.nicic@gmail.com
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FLETË BILANSI DHE DEKLARATA E FITIMIT/HUMBJES 

BILANSI NË FILLIM TË PËRIUDHËS   Vlera në EURO 

MJETET 

Aparatet dhe veglat     -   

Veturat dhe automjetet tjera     -   

Paisjet     -   

Prona e patundshme që posedohet    -   

Llogaritë që merren     -   

Xhirollogaritë bankare     -   

Paratë e gatshme     -   

GJITHSEJ MJETET    -   

Saldo në fillim të përiudhës      1,430.59 

GJITHSEJ DETYRIMET    -   

GJITHSEJ SALDOJA DHE DETYRIMET    -   

GJITHSEJ TË HYRAT    -   

SHPENZIMET 

Rrogat dhe kompenzimet, përfshirë beneficionet    31,275.00 

Shpenzimet e transportit      5,743.00 

Reprezentacioni dhe konferencat      3,467.80 

Reklamimet    21,737.03 

Shpenzimet e fushatës    -   

Blerja e mallrave    34,637.24 

Shpenzimet e ndryshme    12,170.20 

Shpenzimet e përgjithëshme    32,455.12 

GJITHSEJ SHPENZIMET  141,485.39 

HUMBJA (+) ose FITIMI (-)    -   

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    -   

Saldoja në fillim të përiudhës      1,430.59 

Fitimi (+)/Humbja (-) gjatë periudhës  154,394.00 

Saldoja në fund të përiudhës    12,908.61 

Gjithsej detyrimet  141,485.00 

GJITHSEJ SALDOJA DHE DETYRIMET 
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FORMULARI I RAPORTIT FINANCIAR VJETOR 

B. MJETET 
Shuma në fund 

të periudhës 

Shuma në 
fillim të 

periudhës 

B.1 Aparatet dhe veglat 1,087.00 1,087.00 

Mobile per zyre 1,087.00 1,087.00 

B.2  Veturat dhe automjetet e tjera 0.00 0.00 

B.3  Paisjet 2,020.00 2,020.00 

 Paisje per zyre 1,749.00 1,749.00 

 Telefona 181.00 181.00 

 Te tjera paisje  per zyre 90.00 90.00 

B.4  Prona e patundshme që posedohet 0.00  0.00  

B.5 
Llogaritë që merren      Të 
dhënat duke përfshirë emrin dhe mbiemrin 0.00  0.00  

B.6  Xhirollogaritë bankare             1,430.59 12908.61 

Emri komercial i bankës  Nr. Xhirollogarise 

Valuta/ 
Kursi i 

këmbimit 

ProCreditBank  116064800370001591 Euro             1,430.59 12908.61 

B.7  Paratë e gatshme   0.00  0.00 

Valuta në dorë 

Valuta/ 
Kursi i 

këmbimit 

Parate ne arke Euro 0.00 0.00 

GJITHSEJ MJETE (gjithsej shuma nga B.1 në B.7)             4,537.59          16,015.61  
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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) 

SUBTOTALI 

GJITHSEJ DETYRIME (gjithsej shuma C+D) 

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

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) 3,000.00 

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  - Fondi per mbeshtetjen e subjekteve politike 

E.5 Të hyrat tjera  -  Te hyrat nga KQZ dhe VVD 

GJITHSEJ TË HYRAT: 3,000.00 
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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 31,275.00 31,275.00 

Kontributet ne paga 

Gjithsej 31,275.00 31,275.00 

F.2 Shpenzimet e transportit 

Automjetet motorike të huazuara - - 

Karburantet dhe mirëmbajtja e automjeteve 4,259.00 4,259.00 

Biletat, aeroplanit/autobusit/trenit/taksit etj. 1,484.00  1,484.00  

Çdo shpenzim tjetër i transportit - - 

Gjithsej shpenzimet e transportit 5,743.00  5,743.00  

F.3 Reprezentacioni dhe konferencat 

Lokali 809.10  809.10  

Ushqimi dhe pijet 318.70  318.70  

Zbavitja 2,340.00  2,340.00  

Shpenzimet tjera të reprezentacionit dhe konferencave 3,467.80  3,467.80  

Gjithsej shpenzimet e reprezentacionit dhe konferencave 6,935.60  6,935.60  

F.4 Reklamimet 

Radio dhe spotet televiziv 

Stendat e afishimit dhe reklamimet në gazeta 21,737.03   21,737.03   

Reklamimet tjera 

Gjithsej reklamimet 21,737.03  21,737.03  

F.5 Shpenzimet e fushatës 

Gjësendet e falura: kapela, fanela, flamuj, emblema, etj. - - 

Mitingjet politike, huazimi i lokalit, programet artistike - - 

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

Shpenzimet e tjera të mitingjeve politike - - 

Gjithsej shpenzimet e fushatës 0.00 0.00 

F.6 Blerja e mallrave 

Furnizimi i zyrës 5,158.23  5,158.23  

Paisjet të vogla (Paisje për punë që nuk mund të tregohet si pasuri) 29,479.01 29,479.01 

Gjithsej blerja e mallrave 34,637.24  34,637.24  

F.7 Shpenzimet e ndryshme 

Mirëmbajta e paisjeve dhe hapësirave të zyres 12,020.10   12,020.10   

Shpenzimet që nuk janë përfshirë në asnjë kategori tjetër 150.10  150.10  

Gjithsej shpenzimet e ndryshme 12,170.20  12,170.20  

F.8 Shpenzimet e përgjithshme 

Qiraja e lokaleve të zyrës 16,900.00   16,900.00   

Telefoni, rryma, uji etj. 15,555.12   15,555.12   

Gjithsej shpenzimet e përgjithshme 32,455.12  32,455.12  

GJITHSEJ SHPENZIMET (gjithsej shuma nga F.1 në F.8) 144,953.19 144,953.19 
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Akronimi i partisë politike: SLS 

FORMULARI I RAPORTIT FINANCIAR VJETOR 

      Donacionet dhe kontributet në të hollaShënoni 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 3,000.00 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

3,000.00 
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Të gjeturat: 

Bilanci I Gjendjes ne funde te vitit te kaluar nuk korespodojne te dhenat e e Bilancit te 
Gjendjes se fillim vitit. SP ne raportin e vitit  kaluar ka paraqitur Mjetet me vlere 0.00 
dhe parane e gatshme ne vlere 73.09 Euro keto te dhena nuk korespodojne me 
raportimin ne fillim te viti ku ne Bilancin e Gjendjes ka paraqit tek mjetet Shumen 
3,107.00 Euro dhe xhirollogaria me saldo 1,430.59. 

 Detyrimet ne funde vitin e kaluar sipas raportimit SP I ka paraqitur me vlere 37,000.00 
Eur ku keto detyrime nuk I ka barte ne fillim te vitit 2011. 

SP nuk e ka paraqitu Te hyrat nga Buxheti I kosoves – Suvencion per  partite politike me 
vlere : 154,394.00 Euro       

SP nuk paguan TMB per paga, Kontributet Pensionale si dhe TMB per qera. 

SP ka bere terheqje nga llogaria bankare nuk ka udhehequrDitarin e Arkes te arsytoje 
me fatura keto shpenzimeve qe jane bere terheqjet . 

SP ne emre te Tamara Nicic eshte bere transferi I pages dy here ne muajin Gushte 
ndersa per  Velimir Canacevic ne muajin  Tetor. 

Disa fatura jane te vitit te kaluar kur eshte bere pagesa ne vitin 2011 e ka njohur si 
shpenzim nuk eshte zbatuar parimi Akrual siq kerkojne SNK. 

Disa fatura nuk jane ne emer te SP por ne emer te Dalibor Jevtic. 

Faturat nga Serbia te Hellas Computers –Beograd nuk kane deshmi qe jane që janë kryer 
procedurat doganore për keto produkte me vlere 1,280.03 Euro . 

SP ne emer te shpenzimeve ka mbuluar shpenzimet  me kupona, faturat qe nuk I 
permbushin kerkesat siq kerkohet me ligjet fiskale ne Kosove. 

Te hyrat dhe shpenzimet nga Fondi per Demokraci per grupin parlamentar te SLS-se nuk 

jane te prezantuara ne pasqyrat financiare. 
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Rekomandimet: 

 Të barazohen salldot fillestare te vitit me salldot e fund vitit paraprak sepse nuk 
kemi një gjendje reale të salldove të llogarive. 

 Të paraqiten në formularet e raporteve  financiare te SP të gjitha të hyrat siq kërkohet 
në Ligjin Nr.03/L-174  neni 15 pika 2 për financimin e Partive Politike . 

 Të zbatohen Ligjet fiskale të aplikueshme në Kosovë si Ligji Nr. 03/L-162 Neni 30 (TMB të 
qerasë) , Ligji Nr. 03/L-222 Neni 25 dhe 28 (per vonesen e deklarimit te tatimit), Ligji TAP 
Neni 38 pika 1 dhe pika 4. 

Terheqjet e parasë së gatshme nga llogaria bankare te udhëhiqet ditari arkës dhe të 
gjitha hyrjet dhe daljet nga arka te të mbështeten me dokumenta. 

Pagat duhet të mbahet evidenca për puntorët ku me listën e pagave që paraqitet në ATK 
të bëhet pagesa e pagave, të ketë një kontrollë të mos paguhet dy herë paga. Secili 
punojës të ketë kontratë që e mbulon periudhën që ai është i punësuar. 

Subjekti Politik të zbaton parimin akrual për të gjitha shpenzimet e ndodhura në mënyrë 
që pasqyrimi i tyre të jetë në pajtim me Standardet e Nderkombëtare mbi Raportimin 
Financiar(SNRF-të – IFRS-të) dhe të paraqet gjendjen reale të ndodhjes së tyre. 

Ç’do shpenzim të ndodhur  ta mbuloni me dokumentacion përkatës të plotë-fuqishëm 

siq janë faturat; kontratat etj, por këto dokumente duhet që patjetër të I përmbajnë  të 

gjitha elementet e duhura si shenimet e plota të furnitorit, Shenimet e plota të blersit të 

të jetë e numerizuar dhe të jetë e nënshkruar dhe e vulosur nga të dy palët (blerësi dhe 

shitësi.). Nuk mund të pranohen shpenzimet e ndodhura si reale nese të njëjtat janë të 

mbuluara me dokumente jo standard si kupona që nuk i kanë  shenime të duhura, fatura 

në emër të personit fizik etj.Ligjin për TVSH Nr. 03/L-146 Neni 46 . 

Blerjet që bëhen jashtë teritorit të Kosovës duhet të nënshtrohen procedurave doganore 
dhe tatimore (Dogana dhe TVSH-ja) . 


