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1. Të përgjithshme 
Internews Kosova është Organizatë (jo Qeveritare, jo fitimprurëse me status të 
përfituesit publik” OJQ/SPP” me seli në Prishtinë, Mensa e Studenteve kati i parë. 
Internews Kosova punën e vetë e fokuson në programe të trajnimit, prodhimit 
televiziv, raportimeve hulumtuese, analizave, debateve, monitorimit dh avokimit si 
dhe zhvillimit medial të organizatave që punojnë në fushën e mediave. Organizata 
është themeluar 25 qershor 2001, ,pas konstituimit të Qeverisë së Kosovës, 
Internews-Kosova merr Certifikatën e regjistrimit të OJQ-ve nga Ministria e 
Shërbimeve Publike, Departamenti i regjistrimit dhe ndërlidhjes së OJQ-ve, me 
numër të regjistrimit: 51100831-6 dhe numër të Statusit të Përfitimit Publik (SPP): 
6001174-5 dhe numër fiskal 600171433.  
 

2. Bazat e paraqitjes 
Pasqyrat financiare shprehen në euro (valute zyrtare në Kosovë) dhe paraqiten në 
një format që përputhen me standardet e kërkuara nga Standardet të 
Kontabilitetit Kosovarë dhe  atë Ndërkombëtar. 

3. Përmbledhja e politikave kontabël 
Politikat kontabël të paraqitura më poshtë janë aplikuar në mënyrë konsistente në 
të gjitha periudhat e prezantuara në këto pasqyra financiare. 

3.1. Paraja dhe vlera arke e të tjera 
Paraja dhe vlera arke e të tjera përfshin shumën  me para në dorë me një 
matarim fillestar prej tre ose me pak muajsh. 

3.2. Kërkesat për arkëtim mbi debitorët 
Kërkesat për arkëtim mbi debitorët janë shprehur në vlerën e realizueshme neto 
të tyre. 

3.3. Prona, impiantet dhe pajisjet  
Zhvlerësimi në pronë, impiante dhe pajisje llogaritet me metodën e zhvlerësimit 
drejtvizor (linear), dhe janë të ndara në kategori të ndryshme duke u bazuar në 
politikat lokale dhe në llojin e mjetit. 
Normat vjetore të zhvlerësimit janë si më poshtë:  

   Kategoria 1.-Ndërtesat dhe strukturat e ndërtimit 5% 
   Kategoria 2.-Pajisjet dhe investimet ne zyre me qira 20% 
   Kategoria 3.-Pajisjet e rënda    10% 

3.4. Furnitorët për blerje dhe shërbime 
Furnitorët për blerje dhe shërbime shprehen në vlerën e tyre nominale. 

3.5. Të ardhurat dhe shpenzimet 
Të ardhurat nga grantet 

(i)       Këstet apo arkëtimet e pranuara për grantet  të lidhura për blerjen e 
pajisjeve, apo të lidhura me rimbursimin e shpenzimeve (të tashme apo të me 
të ardhmen) paraqiten fillimisht si të ardhura të shtyra në “Pasqyrën e pozitës 
financiare”, dhe  
sistematikisht njihen në pasqyrën e të ardhurave gjatë periudhave përkatëse 
në raport me shpenzimet e lidhura me to, apo kostot e shoqëruara  që 
mbulohen nga granti dhe që duhen të kompensohen. 
(ii)        Arkëtimet e pranuara për grantet të lidhura me shpenzimet ose 
humbjet tashmë të shkaktuara, apo për mbështetje të menjëhershme 
financiare (pa shpenzime të lidhura me të ardhmen), njihen si e ardhur “në 
pasqyrën e ardhurave gjithë përfshirëse” në periudhën në të cilën granti është 
i arkëtueshëm. 
 



Shpenzimet  
Shpenzimet operative njihen ne pasqyrën e të ardhurave në bazë akruale kur 
kanë ndodhur. 

3.6. Tatimi në Fitim 
Shpenzimi tatimor për periudhën llogariten në bazë të ligjeve tatimore në fuqi me 
normë 10%. Organizata nuk i nënshtrohet tatimit në fitim. 

3.7. Fondet (neto pasuria)  
Fondet e Organizatës janë të ndarë në mes të Fondeve kapitale, Fondeve 
operativ, dhe Fondeve të përcaktuar apo ndryshe të quajtur “Fondi i kufizuara".  
(i) Fondet kapitale 

Fondet kapitale paraqesin impiantet, objektet dhe pajisjet fikse të 
organizatës. Të gjitha lëvizjet në pasuritë fikse kontabilizohen përmes këtij 
fondi (blerjet, heqjet nga përdorimi, amortizimin, rivlerësimit, etj). 

(ii) Fondet operative 
Fondet Operative, gjithashtu quhen "Fondet e pa-kufizuara," dhe tregojnë 
burimet në dispozicion të organizatës për operacionet e saj, duke përfshirë 
para të gatshme dhe pasuritë e tjera aktuale. 

(iii) Fondet e përcaktuara ose të kufizuara  
Fondet e përcaktuara, gjithashtu quhen "Fondet e kufizuara," janë burime që 
janë të destinuara për qëllime specifike dhe pa miratimin specifik të dhuruesit 
(apo subjektit që e ka imponuar kufizimin ) nuk mund të përdoren për 
funksionimin e përgjithshëm të organizatës. Shumë dhurues japin Fonde për 
qëllime dhe aktivitete të veçanta ose në përputhje me rregulloret ose 
kufizimet e veçanta. Këto fonde të veçanta organizata pranuese nuk mund të 
përzier me fondet e tjera apo ti shpenzoj në ndonjë mënyrë tjetër se nga 
qëllimi i imponuar. Në disa raste, organizatës mund të kërkohet të mbajnë 
libra specifike të llogarisë, të ndarë nga sistemi i përgjithshëm i kontabilitetit 
financiar të organizatës, për të regjistruar të gjitha burimet dhe përdorimet e 
parave të kufizuar, detyrimet e lidhura, pasuritë, bilancet dhe shumat e 
mbetura për të lejuar donatorit monitorimin e vazhdueshëm mbi 
pajtueshmërinë. Dështimet për mbajtjen e evidencave të tilla në pajtim me 
kufizimet dhe kushtet e përcaktuara  mund të qojnë në ndërprerjen e 
financimit. 

Fondet operative dhe fondet e përcaktuara kryesisht janë dhurime me fonde  
monetare dhe mbahen në zërin e veçantë në Pasqyrën e pozitës financiare  në 
grupin e Fondeve qarkulluese .  
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PASQYRA E POZITËS FINANCIARE- Për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2021 (Euro) 

  

 2021 2020 
PASURITË  
Pasuritë Qarkulluese   
 · Paratë në bankë dhe në arkë 276,546 205,373 
 · Të arkëtueshmet nga grantet 89,701 51,152 
 · Shpenzimet e parapaguara 0 0 
Totali pasuritë qarkulluese  366,246 256,525 
Pasuritë Joqarkulluese   
 · Pajisjet dhe makineria 11,781 13,189 
Totali pasuritë joqarkulluese  11,781 13,189 

GJITHSEJ PASURIA 378,027 269,714 

 
DETYRIMET DHE NETO PASURITË (fondet)  
Detyrimet  
 · Të pagueshmet tregtare 2,690 1,985 
 · Detyrimet ndaj taksave dhe rrogave 106 0 
 · Grantet e kthyeshme 0 0 

Totali i detyrimeve 2,796 1,985 

Neto pasurit (fondet)  
 · Fondet qarkulluese 363,450 254,540 
 · Fondet kapitale 11,781 13,189 

Totali neto pasurit (fondet) 375,231 267,729 

GJITHSEJ DETYRIMET DHE NETO PASURITË (fondet) 378,027 269,714 
 
 
 
 
 

__________________________ __________________________ 

Faik Ispahiu, Drejtor Ekzekutiv 
Lum Ademi- Menaxher në 
Financa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMET - Për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2021 (Euro) 

   

 Fondet 2021  2020 

 Programore Kapitale TOTALI  TOTALI 

Të ardhurat bruto lidhur me aktivitetet operative:   

   Të ardhurat nga Grantet        473,045             1,409 
   

474,454          457,412 

   Të ardhurat nga veprimtaria ekonomike/Tjera                    -                      -                      -                      -   

Totali  të ardhurat bruto         473,045             1,409 
   

474,454          457,412 

Shpenzimet e lidhura me aktivitetet operative:  

Pagat bruto dhe Pagat për Shërbime 
  

(328,057)                    -   
   

(328,057) 
  

(326,369)

   Shpenzimet e përgjithshme dhe administrative 
  

(141,492)
   

(141,492) 
  

(125,181)

   Shpenzimet për zhvlerësim dhe amortizim                    -   
  

(4,906)
   

(4,906) 
  

(5,863)

   Shpenzimet tjera operative (blerje pajisje) 
  

(3,497)             3,497                    -                      -   

Totali i shpenzimeve operative 
  

(473,045)
  

(1,409)
   

(474,454) 
  

(457,412)

Fitimi (humbja) nga aktivitetet operative                    -                      -                      -                      -   

Aktivitetet jo-operative  
   Të ardhurat tjera                    -                      -                      -                      -   

   Shpenzimet tjera                    -                      -                      -                      -   

Fitimi (humbja) nga aktivitetet jo-operative                    -                      -                      -                      -   

Të ardhurat neto ose humbja para tatimi                    -                      -                      -                      -   

Tatimi në të Ardhurat e Korporatave                    -                      -                      -                      -   

TË ARDHURAT NETO OSE HUMBJA PAS TATIMI                    -                      -                      -                      -   

   

   
PASQYRA E TË ARDHURAVE GJITHË PËRFSHIRËSE - Për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2021 (Euro) 

   

  Fondet  2021  2020 

 
 

Programore  Kapitale   TOTALI    TOTALI  

Suficiti/deficiti i periudhës   
Të ardhurat neto ose humbja pas tatimi                    -                      -                      -                      -   

Rritje e pasurive afatgjata                    -               3,497             3,497               7,107 

Zhvlerësimi                    -   
  

(4,906)
   

(4,906) 
  

(5,863)

SUFICITI APO (DEFICITI) PËR PERIUDHËN                    -   
  

(1,409)
   

(1,409) 
  

1,244 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



PASQYRA E RRJEDHËS SË PARASË  - Për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2021 
 (në Euro) 

 
 2021 2020 
Rrjedha e parasë nga aktivitetet operative 
  · Fitimi-suficiti apo (Humbja-deficiti) për periudhën (1,409) 1,244  
rregullimet: 
 · Zhvlerësimi dhe amortizimi 4,906 5,863  
 · Rritje/zvogëlim në parapagimet 0 0  
 · Rritje/zvogëlim në të arkëtueshmet nga grantet (38,549) (9,975) 
 · Rritje/zvogëlim në të pagueshmet 811 (1,492) 
 · Rritje/zvogëlim në grantet e pagueshme 0 0  
 · Rritje/zvogëlim në fondet qarkulluese të 
projekteve 108,910 70,962  
Paraja neto nga aktiviteti operativë 74,669 66,602  

Rrjedha e parasë nga aktivitetet investuese 
 · Blerja e Pajisjeve te reja  (3,497) (7,107) 
Paraja neto nga aktiviteti investues (3,497) (7,107) 
  

Rritja/Zvogëlim neto e parasë së gatshme 71,173 59,495  
 · Paraja në fillim të periudhës 205,373 145,878  

TOTALI I PARASË NË FUND TË PERIUDHËS 276,546 205,373  
 
   



 

PASQYRA E LËVIZJES SË FONDEVE (NETO PASURITË)  - Për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 
2021 (në Euro) 

   

  Fondet e 
përcaktuara 

Fondet 
Kapitale TOTALI 

Neto pasurit (fondet) 2021 
  Gjendja 1 Janar  205,373  13,189   218,563  
  Shtesat gjatë vitit 540,721  3,497   544,218  
  Shpenzimet e vitit (469,548)  (4,906)   (474,454) 
Gjendja 31 Dhjetor 2021 276,546  11,781   288,326  

        
Neto pasurit (fondet) 2020 
  Gjendja 1 Janar  145,878  11,945   157,823  
  Shtesat gjatë vitit 511,045  7,107   518,152  
  Shpenzimet e vitit (451,550)  (5,863)   (457,412) 
Gjendja 31 Dhjetor 2020 205,373  13,189   218,563  
         
Gjendja 31 Dhjetor 2019 145,878  11,945   130,724  
 
 


