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RAPORTI I AUDITORT TË PAVARUR   
 
 
Për Bordin e Drejtorëve të Klubi i Prodhuesve 
 
Opinioni 
Ne kemi audituar pasqyrat financiare të OJQ-n Klubi i Prodhuesve, të cilat përfshijnë Pasqyrën e 
Pozicionit Financiar më 31 dhjetor 2019, si dhe Pasqyrën e të Ardhurave, Pasqyrën e Ndryshimeve në 
Ekuitet, Pasqyrën e Rrjedhjes së Parasë për vitin e përmbyllur dhe të shënimeve tjera shpjeguese.  
 
Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare të bashkangjitura paraqesin në të gjitha aspektet materiale, 
në mënyrë të drejtë pozicionin financiar të OJQ Klubi i Prodhuesve më 31 dhjetor 2019, dhe rezultatin 
e aktivitetit të saj për fundin e vitit, në përputhje Standardet Ndërkombëtare për Raportim Financiar.  
 
Baza për Opinion 
Ne kemi kryer auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA). Përgjegjësitë 
tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar më tej në seksionin e raportit Përgjegjësitë e Auditorit 
për Auditimin e Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga Kompania në përputhje me Kodin e Etikës 
për Kontabilistët Profesionistë (Kodit IESBA), dhe kemi përmbushur përgjegjësitë tjera etike në 
përputhje me Kodin IESBA. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është e mjaftueshme 
dhe e përshtatshme për të ofruar bazat për opinionin tonë. 
   
Përgjegjësitë e Menaxhmentit dhe atyre të ngarkuar me Qeverisjen e Pasqyrave Financiare 
Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të këtyre pasqyrave financiare 
në pajtueshmëri me Standardin Ndërkombëtar të Raportimit Financiar dhe për kontrollet e brendshëm 
të cilat menaxhmenti i vlerëson të nevojshme për të mundësuar përgatitjen e pasqyrave financiare pa 
gabime materiale, për shkak të mashtrimit apo gabimit. Në përgatitjen e pasqyrave financiare, 
menaxhmenti është përgjegjës për vlerësimin e aftësinë së kompanisë për vazhdueshmërinë në të 
ardhmen, duke shpalosur, sipas nevojës, çështjet lidhur me vazhdueshmërinë në të ardhmen dhe 
përdorimit të parimit të vazhdueshmërisë së kontabilitetit përveç nëse menaxhmenti synon të likuidojë 
Kompaninë apo të ndërpres operimin, apo nuk ka ndonjë alternativ tjetër të mundshme përveç se të 
bëjë atë. Ata të cilët janë ngarkuar me qeverisje janë përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të 
raportimit financiar të Kompanisë. 
 
Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare 
Objektivat tona janë për të marrë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare si tërësi janë të lira nga 
gabimet materiale, për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe të nxjerrë një raport të auditorit që 
përfshin opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është nivel i lartë i sigurisë, por nuk ka garanci që një 
auditim i kryer në përputhje me SNA-të gjithmonë do të zbulojë gabime materiale kur ato ekzistojnë. 
Gabimet mund të rrjedhin nga mashtrimet apo gabimet dhe konsiderohen materiale nëse, 
individualisht ose në total, ato në mënyrë të arsyeshme mund të pritet të ndikojnë në vendimet 
ekonomike të përdoruesve të marra mbi bazën e këtyre pasqyrave financiare. 



 

 

Si pjesë e një auditimi në përputhje me SNA, ne ushtrojmë gjykimin profesional dhe mbajëm skepticizmin 
profesional gjatë auditimit. Ne gjithashtu:  
 

• Identifikojmë dhe vlerësojmë rrezikun e gabimeve materiale në pasqyrat financiare, për shkak të 
mashtrimit apo gabimit, dizajnojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit të përshtatshme për këto 
rreziqe, dhe marrim dëshmi të auditimit të mjaftueshme dhe e përshtatshme për të ofruar bazat 
për opinionin tonë. Rreziku i mos zbulimit të gabimeve materiale që rezulton nga mashtrimi është 
më i lartë se atij që rrjedh nga gabimi, pasi mashtrimi mund të përfshijë marrëveshje të fshehta, 
falsifikim, lëshime të qëllimshme, keqinterpretime, apo shkelje të kontrolleve të brendshme. 

 

• I kuptojmë kontrollet e brendshme relevante për auditimin me qëllim të hartimin të procedurave 
të auditimit që janë të përshtatshme në rrethanat, por jo për qëllim të shprehjes së një opinioni 
mbi efektivitetin e kontrolleve të brendshëm të Kompanisë. 

 

• I vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave kontabël të përdorura dhe arsyeshmërin e vlerësimeve 
kontabël dhe shpalosjet relevante të bëra nga menaxhmenti. 

 

• Konkludojmë mbi përshtatshmërinë e përdorimit të parimit te vazhdueshmërisë së kontabilitetit 
nga menaxhmentit, duke u bazuar në dëshmitë e siguruara të auditimit, nëse një pasiguri 
materiale ekziston në lidhje me ngjarjet apo kushteve që mund të hedhë dyshime të 
konsiderueshme mbi aftësinë e kompanisë për të vazhduar në vijimësi. Nëse arrijmë në 
përfundimin se një pasiguri material ekziston, ne jemi të detyruar të tërheqim vëmendjen në 
raportin tonë të auditimit për shpalosjet relevante në pasqyrat financiare apo, nëse shpalosjet e 
tilla janë të papërshtatshme, të modifikojmë opinionin tonë. Konkluzionet tona bazohen në 
evidencat e auditimit të marra deri në datën e raportit të auditimit. Megjithatë, ngjarjet ose 
kushtet në të ardhmen mund të shkaktojë që kompania të pushojë së vazhduari në vijimësi. 

 
Ne komunikojmë me ata të ngarkuar me qeverisje lidhur me, në mesin e çështjeve tjera, qasjen e 
planifikuar dhe kohën e auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, përfshirë çdo mangësi të 
rëndësishme në kontrollet e brendshme që kemi identifikuar gjatë auditimit. 
 
 
 
 

 





KLUBI I PRODHUESVE 
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2019 
 

2 
 

     Fundi    Fundi 
 vitit    vitit 

 31 Dhjetor,    31 Dhjetor, 
2019   2018 

  Shënimi  (në EUR)    (në EUR) 
          
Të hyrat         
          
Të hyrat  8                   127,919    203,280 
Të hyrat nga grantet 9                   137,300                        24,500  

Totali i të hyrave                     265,219                      227,780  

          
Shpenzimet         

Shpenzimet e administratës  10                     46,592    58,683 
Shpenzimet e programit 11                     48,656    33,411 
Pagat dhe benefitet 12                     82,944    86,802 
Shpenzimet per projekte 13                     93,908                                  -    
Shpenzimet e zhvlëresimit                          2,969    2,671 
Shpenzime tjera operative                          4,854    278 
Total i shpenzimeve                     279,923    181,844 

          
Fitimi para tatimit                     (14,704)   45,936 
Tatimi 10%                                 -                                    -    

          
Pjesa e mbetur                     (14,704)   45,936 

          
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shënimet e bashkëngjitura nga 1 në 15 janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare 



KLUBI I PRODHUESVE 
Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet 
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2019 
 

3 
 

 Kapitali 
  

 Fitimi/(Humbja)  
  Totali i Ekuitetit 

 Aksionar  e bartur  

   (në EUR)      (në EUR)      (në EUR)  

            

Bilanci më 01 Janar 2018           

            

Saldoja e bartur -                       27,488    - 

Mbetja e vitit                  -                          45,936                                 -    

Korigjimet për periudhen paraprake                    -                                854                                 -    

Bilanci më 31 Dhjetor 2018 -                       74,277    74,277 

      
Bilanci më 01 Janar 2019           

            

Saldoja e bartur -                       74,277    - 

Mbetja e vitit                  -                        (14,704)                                -    

Korigjimet për periudhen paraprake                    -                                   -                                   -    

Bilanci më 31 Dhjetor 2019 -                       59,574    59,574 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Shënimet e bashkëngjitura nga 1 në 15 janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare 



KLUBI I PRODHUESVE 
Shënimet e pasqyrave financiare 
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2019 
 

    

Fundi   Fundi 
vitit   vitit 

31 Dhjetor,   31 Dhjetor, 
2019   2018 

    (në EUR)   (në EUR) 
Rrjedha e parasë nga aktivitetet operuese         
(Deficiti)/mbetja për periudhën                     (14,704)                       45,936  
Korrigjimet për periudhën paraprake                                 -                              (846) 

Rregulluar për:         
Zhvlerësimi                          2,969                           2,671  
Ndryshimet në të arkëtueshme                          3,350                        (6,050) 
Ndryshimet në të pagueshme                       (6,956)                       (1,142) 
Ndryshimet në detyrimet në tatimore                           (589)                           (575) 

Paraja neto nga aktivitetet operuese                      (15,930)                       39,993  

          
Rrjedha e parasë nga aktivitetet investuese         
Blerja e pronës dhe e paisjeve                     (13,379)                           (666) 

Paraja neto e përdorur në investime                     (13,379)                           (666) 

          
Ndryshimet neto në para dhe ekuivalent                      (29,309)                       39,327  
          
Paraja dhe ekuivalentet e parasë më 1 Janar                       62,493                        23,166  
          

Paraja dhe ekuivalentet më 31 Dhjetor                       33,184                        62,493  

Shënimet e bashkëngjitura nga 1 në 15 janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare 
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KLUBI I PRODHUESVE 
Shënimet e pasqyrave financiare 
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2019 
 

 

1. Hyrje 

 
 

Qëllimet kryesore të Klubit janë të zhvillojë forume dhe takime që nxisin diskutim dhe bashkëpunim 

në mes të anëtarëve dhe institucioneve shtetërore për zhvillimin e sektorit të prodhimit, të 

organizojmë aktivitete në bashkëpunimi me institucionet shtetërore dhe private me qëllim fuqizimin 

dhe promovimin e prodhimeve Made in Kosova, të vetëdijësojmë qytetarët për rolin pozitiv që 

konsumi i prodhimeve vendore luan në zhvillimin ekonomik të vendit 

 

Klubi i Prodhuesve të Kosovës vepron dhe realizon aktivitetet mbi katër shtylla themelore: 

 

Avokimi, përmes së cilës Klubi synon të ndikoj tek institucionet përkatëse për të avancuar dhe 

përmirësuar politikat ndaj prodhuesve vendor. 

Bashkëpunimi me të gjithë akterët relevant, Klubi do të jetë shumë aktiv në zhvillimin e frymës 

bashkëpunuese me të gjithë akterët për çështjet qe ndërlidhen me prodhuesit vendor. 

Promovimi i produkteve Made in Kosova si brenda ashtu edhe jashtë vendit. 

Vetëdijësimi dhe mbrojtja e konsumatorit, Klubi synon që përmes aktiviteteve të ndryshme të rrit 

njohuritë e përgjithshme në mesin e konsumatorëve në lidhje me rëndësinë e konsumit të produkteve 

vendore dhe njëkohësisht të zhvillojmë mekanizmat e mbrojtjes se konsumatorit. 
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KLUBI I PRODHUESVE 
Shënimet e pasqyrave financiare 
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2019 
 

 
2.    BAZA E PËRGATITJES DHE POLITIKAT E RËNDËSISHME KONTABËL 
 
2.1 Baza e përgatitjes 
 
Pasqyrat financiare të bashkangjitura janë përgatitur për qëllime të raportimit në përputhje me ligjet 
e aplikueshme në Kosovë, dhe paraqesin një pasqyrë të plotë të ngjarjeve ekonomike që kanë ndodhur 
në “Klubi i Prodhuesve” gjate 2019. 
 
2.2 Valuta e përdorur  

 
Valuta e raportimit e “Klubi i Prodhuesve” është valuta e Bashkësisë Evropiane Euro (“EUR”).  
 
2.3 Politikat e rëndësishme kontabël 
 
Një përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël të adaptuara për përgatitjen e pasqyrave 
financiare janë paraqitur më poshtë 
 
2.3.1 Paraja e gatshme dhe ekuivalentët e saja 
 
Për qëllime të pasqyrës së rrjedhës së parasë, paraja dhe ekuivalentët e parasë janë konsideruar të 
jenë paraja e gatshme si dhe ajo në llogari rrjedhëse, si dhe paraja me maturitet jo më shumë se tre 
muaj.  
 
2.3.2      Llogaritë e arkëtueshme  
 
Llogarite e arkëtueshme regjistrohen në anën e aseteve te bilancit te gjendjes në vlerë si janë faturat, 
dhe ato përfaqësojnë shumat qe duhet ti paguhen “Klubi i Prodhuesve”. 
 
2.3.3       Prona dhe pajisjet 
 
“Klubi i Prodhuesve” ka politikë për të paraqitur të gjitha pajisjet të blera në pasqyrën e të ardhurave 
dhe shpenzimeve. Prandaj ato nuk janë kapitalizohen as zhvlerësohen. “Klubi i Prodhuesve” mban 
vazhdimisht përditësime në një listë të aseteve të saj. 

 
2.3.4      Njohja e të ardhurave  
 
Të hyrat nga grantet njihen si të ardhura mbi një bazë lineare gjatë periudhës së operimit. 
 
2.3.5  Njohja e shpenzimeve 

 

Shpenzimet e kryera për të gjenerimin e te ardhurave janë njohur në atë periudhë me kostot historike. 

 
2.3.6 Tatimet 
 
“Klubi i Prodhuesve” u themelua si një organizatë jo-fitimprurëse dhe punon sipas rregulloreve të ligjit 
të Kosovës për Organizatat jo-qeveritare nr. Nr. 06/L-043.  
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KLUBI I PRODHUESVE 
Shënimet e pasqyrave financiare 
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2019 
 

 
3 PRONA DHE PAJISJET 
 

  Orendi   IT Pajisjet    Totali 

            
Kostoja           

Me 1 janar 2018                 8,011                      5,055    13,066 

Shtesat                    267                          399    666 

Shitjet e mjeteve                        -                               -                                -    

Me 31 dhjetor 2018 8,278   5,454   13,732 

            

Me 1 janar 2019                 8,278                      5,454    13,732 

Shtesat                        -                      13,379    13,379 

Shitjet e mjeteve                        -                               -                                -    

Me 31 dhjetor 2019 8,278   18,833   27,111 

Zhvlerësimi i akumuluar           

Me 1 janar 2018                 3,344                          889    4,233 

Zhvlerësimi për vitin                 1,633                      1,038    2,671 

Shitjet e mjeteve                        -                               -                                -    

Me 31 dhjetor 2018 4,977   1,927   6,904 

            

Me 1 janar 2019                 4,977                      1,927    6,904 

Zhvlerësimi për vitin                 1,656                      1,314    2,969 

Shitjet e mjeteve                        -                               -                                -    

Me 31 dhjetor 2019 6,633   3,240   9,873 

            

Shuma e bartur           

Me 31 dhjetor 2018 3,301   3,527   6,828 
      

Me 31 dhjetor 2019 1,645   15,593   17,238 
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KLUBI I PRODHUESVE 
Shënimet e pasqyrave financiare 
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2019 
 

 

4 LLOGARITË E ARKËTUESHME 

    31 Dhjetor,   31 Dhjetor, 
  2019   2018 

    (në EUR)   (në EUR) 

          

          

Llogaritë e arkëtueshme                       27,317                        30,667  
          

Total i të arkëtueshmeve                       27,317                        30,667  

 

 

5 PARAJA DHE GJENDJA NË BANKA 

 
  31 Dhjetor,   31 Dhjetor, 

2019   2018 
  (në EUR)   (në EUR) 

        

Paraja e gatshme                           249                                 28  
Paraja në bankë                     32,935                        62,465  
        

Totali parasë dhe gjendjes në bankë 33,184   62,493 

 
 
Gjatë kësaj periudhe “Klubi i Prodhuesve” ka pasur dy llogari bankare të hapura në ProCredit Bank 
Kosovë dhe tri llogari në BKT. 
 
 
 

6 LLOGARITË E PAGUESHME 
  31 Dhjetor,   31 Dhjetor, 

2019   2018 
  (në EUR)   (në EUR) 

        

Llogaritë e pagueshme                     16,856                        23,215  
Qiraja e pagueshme                        1,700                           1,800  
Pagat e Pagueshme                               -                                118  
Tjera                           752                           1,131  

        

Totali i llogarive të pagueshme                     19,308                        26,264  
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KLUBI I PRODHUESVE 
Shënimet e pasqyrave financiare 
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2019 
 

 
 

7 OBLIGIMET TATIMORE 
 
Obligimet tatimore kanë të bëjnë me tatimin në burim dhe kontributet pensionale të pagave të 
dhjetorit që do të paguhen gjatë vitit 2019. 
 
 

  31 Dhjetor,   31 Dhjetor, 

2019   2018 

  (në EUR)   (në EUR) 

        

      Kontributi pensional                           580                              896  
 Tatimi në paga i pagueshëm                           410                              683  
 Tatimi në qira i pagueshëm                           148                              148  

        

Totali i obligimeve tatimore 1,138   1,727 

 
 
 
 
8 TË HYRAT 
 

  31 Dhjetor,   31 Dhjetor, 
2019   2018 

  (në EUR)   (në EUR) 
        
Mbeshtetja financiare                                -                              5,000  
Shitja e biletave                                -                              6,800  
Te hyra nga Antaresia                       48,000                          99,500  
Te hyra nga Donacioni                       48,379                          23,450  
Te hyra nga Sponsoret                       31,540                          18,780  
Te hyrat nga Subvencionet                                -                            49,750  
        

Totali i të hyrave 127,919   203,280 

        
 

9 TË HYRAT NGA GRANTET 
 

  31 Dhjetor,   31 Dhjetor, 

2019   2018 

Te hyrat nga grantet (në EUR)   (në EUR) 

        

Cardno Emergining Markets USA                    127,300                          24,500  

Giz                       10,000                                   -    

Totali i të hyrave nga grantet 137,300   24,500 

        

Valbona
Typewritten text
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KLUBI I PRODHUESVE 
Shënimet e pasqyrave financiare 
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2019 
 

 

10 SHPENZIMET ADMINISTRATIVE 
 

   31 Dhjetor,    31 Dhjetor, 
2019   2018 

   (në EUR)    (në EUR) 
        
Komunikimi (interneti, telefoni)                  3,305.02                           2,845  
Karburant                     440.00                              336  
Donacion- Ndertim i shtepise                               -                          12,610  
Qeraja               19,780.20                        18,681  
Shpenzimet e zyrës                     682.20                           1,021  
Sigurimit                  1,725.00                              108  
Shpenzimet komunale                  2,177.06                           2,403  
Shpenzimet Bankare                     573.69                              414  
Shpenzimet e reklamimit                     686.36                        12,626  
Shpenzimet e trajnimit                               -                                713  
Shpenzimet Rent a Car                  2,362.50                           1,780  
Web, Hosting, Domain                     719.68                           1,320  
Sherbime ligjore                  3,540.00                              355  
Sherbime te kontabilitetit                  1,416.00                           1,416  
Sherbime profesionale - Other                  1,180.00                           1,180  
Dekori i ambientit                  7,334.70                                  -    
Tjera                     670.00                              875  
        

Totali i shpenzimeve administrative                     46,592                        58,683  

        
 

 
11 SHPENZIMET PROGRAMORE 
 

   31 Dhjetor,    31 Dhjetor, 

2019   2018 

   (në EUR)    (në EUR) 

        
Përkthimi                               -                                710  
Bileta - Airoplan                        2,878                           1,393  
Conference, Convention, Meeting                     14,120                           8,855  
Printimi                        7,132                           4,428  
Udhetimit                        3,861                           1,240  
Meditje                        7,031                           3,675  
Shpenzimet e reprezentacionit                        3,704                           8,307  
Mirënjohjeve                              20                                 30  
Shfrytezim I sallave                        2,365                              200  
Xhirimeve                        2,520                           1,413  
Tjera                        5,025                           3,158  

      

Totali i shpenzimeve programore                     48,656    33,411 
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KLUBI I PRODHUESVE 
Shënimet e pasqyrave financiare 
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2019 
 

 
 
12 PAGAT DHE BENEFITET 
 

  31 Dhjetor,   31 Dhjetor, 

2019   2018 

  (në EUR)   (në EUR) 

       
        
Pagat Bruto                     78,994                        82,668  
Kontributi Pensional                        3,950                           4,133  
        

Totali nga pagat dhe benefitet                     82,944                        86,802  

 
 
13 SHPENZIMET PËR PROJEKTE 
 
 
 

   31 Dhjetor,    31 Dhjetor, 
2019   2018 

  (në EUR)    (në EUR) 
        
Subvencione per kompanite/pagesa per 
praktikante                     89,408  

  
                              -    

Shpezimet e qiramarrjeve te ndryshme                        4,500                                  -    

      

Totali i shpenzimeve per projekte                     93,908                                  -    
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KLUBI I PRODHUESVE 
Shënimet e pasqyrave financiare 
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2019 
 

 

 
 
14 PALËT E NDËRLIDHURA 
 
Për qëllime të këtyre pasqyrave financiare, palët konsiderohen të ndërlidhura nëse njëra prej tyre ka 
mundësinë të kontrolloj palën tjeter, apo nese njëra prej tyre ka ndikim në palën tjeter gjatë marrjes 
së vendimeve financiare apo operuese sic është cekur ne SNK 24 ”Shpalosja e palëve të ndërlidhura”. 
Në vështrimin e mundësine e ekzistimit të palëve të ndërlidhura, vëmendja është përqëndruar në 
aspektin e marrëdhënies e jo në aspektin legal.  
 
15 MENAXHIMI I RISKUT 
  
Kredit risku 

Kredit Risku është risku që njëra palë me dështimin në përmbushjen e obligimeve finaciare do ndikojë 
në palën tjetër të ketë humbje financiare. “Klubi i Prodhuesve”nuk ka qenë i ekzpozuar ndaj këtij 
rreziku gjatë 2019. 
 
Normat e interesit 

“Klubi i Prodhuesve” momentalisht nuk është i ekspozuar ndaj riskut të normave të interesit. 
 

Risku nga këmbimet ndërkombëtare 

“Klubi i Prodhuesve” nuk është i ekspozuar ndaj rrezikut të këmbimit valutor sepse transaksionet janë 
ndërmarrë të gjitha në valutën vendore. Menaxhmenti i monitoron dhe vendos limitet për nivelin e 
ekspozimit të tillë sipas valutes dhe në total. “Klubi i Prodhuesve” nuk spekulon dhe nuk  angazhohet 
në tregtimin e instrumenteve financiare derivative. 
 
Risku i likuiditetit 

Risku i likuiditetit paraqet riskun kur pjekuria e pasurisë dhe e detyrimeve nuk përputhen. “Klubi i 
Prodhuesve” monitoron likuiditetin e saj në baza periodike, në mënyrë që të menaxhoj obligimet e sajë 
në momentin kur duhet të paguhen.   
 
Vlerat e drejta te pasqyrave financiare 
 
Vlera kontabël e të gjitha aseteve dhe detyrimeve financiare të reflektuara në pasqyrat financiare eshte 
e sspërafërt me vlerën e tyre reale. 
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