


Shtojca 1

PARTIA SOCIALISTE E MODERUAR

Periudha Periudha

Raportuese Para ardhese

Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre 286.827                    512.526                    

Të drejta dhe interesi i arkëtueshëm

Kontribute të arkëtueshme

Investime financiare afat gjata

Aktive të kufizuara për investime në toka, ndërtesa dhe pajisje

Toka, ndërtesa dhe pajisje 100.000                    100.000                    

Investime të tjera afat gjata

Totali   Aktiveve 386.827                    612.526                    

D E T Y R I M E T
Të pagueshme 111.700                    111.700                    

Dëftesa të pagueshme

Kontribute të marra në avancë

Grante

Premtime të kushtëzuara për të dhënë

Hua afat gjatë

Totali   Detyrimeve 111.700                    111.700                    

A K T I V E T     N E T O
Të kufizuara

a) Tokë ose vepra arti të dhuruara për t'u përdorur për qëllime

specifike me përcaktimin që të ruhen apo të mos shiten

b) Aktive të dhuruara me qëllimin për t'u investuar dhe siguruar

prej tyre burime të përhershme të ardhurash

Të pakufizuara 275.127                    500.826                    

Totali   Aktiveve  Neto 275.127                    500.826                    

A K T I V E T

Pasqyra  e  Pozicionit  Financiar  te  Vitit  2020

Nr



Shtojca 2

PARTIA SOCIALISTE E MODERUAR

Periudha Periudha

Raportuese Para ardhese

Ndryshimi në aktivet neto të pakufizuara:

Te ardhurat 50.000                    1.909.672             

Të ardhura nga tarifat e anëtarësimit

Të ardhura nga donacionet dhe kontributet vullnetare 50.000                    200.000                

Të ardhura nga programe 1.558.272             

Të ardhura nga Konferencat dhe ekspozita

Të ardhura nga donacione (projekte)

Të ardhura të tjera 151.400                

Totali i të ardhurave nga aktivet neto të pakufizuara 50.000                    1.909.672             

Aktive neto të çliruara nga kufizimet:

Aktive neto të çliruara nga kufizimet:

Realizimi i kufizimeve të programit

Realizimi i kufizimit për blerjen e pajisjeve

Përfundimi i kufizimit të afatit

Totali i aktiveve neto të çliruara nga kufizimet

Totali i të ardhurave nga aktivet neto të pakufizuara: 50.000                    1.909.672             

Shpenzime për aktivitetet 275.699-               1.408.846-         

Aktiviteti A

Aktiviteti B

Aktiviteti C

Shpenzime administrimi dhe të tjera të përgjithshme 275.699-                  1.408.846-             

Krijim dhe rritje fondesh

Totali i shpenzimeve (275.699) 1.408.846-             

Rritja/Rënia në aktivet neto të pakufizuara (A) 225.699-                  500.826                

Ndryshimi në aktivet neto të kufizuara:

Kontributet

Të ardhurat nga investimet afat gjata

Fitimi i realizuar dhe i parealizuar nga investimet afatgjata

Humbja aktuariale nga obligacioni vjetor

Aktivet neto të çliruara nga kufizimet (me shenjë minus)

Rritja/Rënia në aktivet neto përkohësisht të kufizuara (B)

Ndryshimi në aktivet neto (A + B) 225.699-                  500.826                

Aktive neto në fillim të vitit 500.826                  -                            

Aktive neto në fund të vitit 275.127                  500.826                

Pasqyra  e  Performaces   31.12.2020

Nr Pershkrimi i zerit

(Shpenzimet të paraqitura sipas funksionit)



Shtojca 3

PARTIA SOCIALISTE E MODERUAR

Periudha Periudha

Raportuese Para ardhese

Ndryshimet në aktivet neto 225.699-                   

Rregullimet për përputhjen e ndryshimeve në aktivet neto me flukset neto nga

aktivitetet e shfrytëzimit:

Amortizimi dhe zhvlerësimi

Humbjet e realizuara dhe të parealizuara në investime

Humbjet nga dalja jashtë përdorimit e makineri pajisjeve

Kontributet jo në para

Rritjet / Rëniet jo në para të inventarëve

Kontributet e kufizuara për investime në dhurime / ndihma

Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet afatshkurtra:

Të tjera të arkëtueshme

Shpenzime të parapaguara

Bamirësi në mirëbesim të arkëtueshme

Të pagueshme

Bamirësi mbi baza vjetore

Flukse neto nga aktivitetet e shfrytëzimit

AKTIVITETET INVESTUESE

Blerje / Shitje investimesh

Blerje / Shitje e Aktiveve afatgjata

Principal i arkëtuar nga dëftesat e arkëtueshme

Të arkëtuara në avancë nga dëftesa të arkëtueshme

Flukse neto nga aktivitetet investuese

AKTIVITETET FINANCUESE

Arkëtime nga kontributet e kufizuara për investime në dhurime / ndihma

Principal i paguar për dëftesat e pagueshme

Flukse neto nga aktivitetet financuese

Rritje / Rënie neto e mjeteve monetare dhe ekuivalentëve të tyre 225.699-                   

Mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre në fillim të periudhës 512.526                   

Mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre në fund të periudhës 286.827                   

Mjete monetare të paguara gjatë periudhës për interesa

Mjete monetare të paguara gjatë periudhës për tatim taksa

Pasqyra  e  Flukseve te Mjeteve Monetare  31.12.2020

Metoda Indirekte

Nr Pershkrimi i zerave



Sqarim:
     Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 10

     Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte te 

percaktuara ne SKK 10 Grantet dhe format e tjera te ndihmes   miratuar nga KKK dhe I shpallur nga MF

               a) Objektivi dhe baza e pergatitjes

               b)Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

               c) Njohja dhe matja e granteve

A I OBJEKTIVI DHE BAZA E PERGATITJES

Objektivi I SKK 10 eshte dhenia e parimeve te njohjes, matjes dhe vleresimit te mepasshem 

te granteve dhe formave te tjera ne ndihmes ne PF te pergatitura ne perputhje me SKK-te.

Keto standarte bazohen ne parimet e kontabilitetit dhe raportimit te pranuara ne shkalle

nderkombetare, kerkesat e pergjithshme te te cilave pershkruhen ne Ligjin nr.9228 

date 29.04.2004"Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", publikuar ne prill 2004, I ndryshuar

Objektivi PF eshte dhenia e informacionit rreth pozicionit financiar , performances dhe fluksit 

te mjeteve monetare te OJF-ve te dobishem per qellime te pergjegjesise dhe vendimarrjes se 

perdoruesve te ketyre PF.

PF japin nje pamje te vertete dhe te drejte te pozicionit financiar, performances dhe fluksit te

mjeteve monetare te OJF-se, vetem dhe vetem nese:

a) ato jane te sakta dhe te plota ne pasqyrimin e permbajtjes se ngjarjeve ekonomike;

b)pergatitja e tyre bazohet ne vleresime te arsyeshme e te bazuara;

c)shenimet ne PF jane pergatitur me detaje te mjaftueshme per te dhene nje pamje te 

pergjithshme te pozicionit fianaciar, performances dhe fluksit te mjeteve monetare te OJF-se.

B I SHENIMET QE SHPJEGOJNE ZERAT E NDRYSHEM TE PASQYRAVE FINANCIARE(PF)

Ne shenimet shpjeguese paraqitet informacioni i meposhtem ne lidhje me grantet dhe ndihma 

te tjera:

a)natyra dhe shuma e granteve te njohura ne PF;

b)kushtet e papermbushura dhe detyrimet e kushtezuara te lidhura me grantet qe nuk kane 

qene te njohura ne te ardhmen;

c)nje pershkrim te formave te tjera te ndihmes qeveritare ose joqeveritare nga te cilat njesia 

ekonomike ka perfituar drejtpersedrejt

C I NJOHJA DHE MATJA E GRANTEVE

Njesia ekonomike I njeh grantet si vijon:

a)nje grant qe nuk imponon kushte te specifikuara te performances ne te ardhmen mbi 

perfituesin njihet ne te ardhura kur granti eshte arketuar;

b)nje grant qe imponon kushte te specifikuara te performances ne te ardhmen mbi perfituesin 

njihet ne te ardhura kur kushtet e performances jane plotesuar;

c)Grantet e marra para se te plotesohet kriteri i njohjes se te ardhurave  njihen si detyrim

1

S H E N I M E T       Sh P J E G U E S E



Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

Informacioni  I pergjithshem dhe politikat

* bilanci eshte hartuar ne baze te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit

* aktivet e qendrueshme te trupezuara paraqiten ne bilanc me kosto historike 

minus amortizimin e akumuluar e llogaritur per kohen e shfrytezimit te tyre.

* amortizimi eshte llogaritur me metoden lineare ne baze te grupimit te Aktiveve te

Qendrueshme bazuar ne ligjin nr 8438 dt 28/12/1998 " per tatimim mbi te ardhurat"

Aktivet  monetare

1,1

Vlera ne Kursi Vlera ne

valute fund vitit leke

1 ALL 286.827,00

Toatli I aktiveve Monetare 286.827,00

Totali 286.827,00

Tabela eshte bashkangjitur ketij relacioni

Shënime të tjera shpjegeuse

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te 

ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregulline  nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate

periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Ne zerin Toka, ndërtesa dhe pajisje qe jane 100.000 leke paraqiten paisjet informatike dhe te zyres. 

Te detyrimet ne zerin te pagueshme jane detyrimet nda furnitoreve ne shumen 117.000 leke.

Llogari 434933761

Te ardhurat jane nga kuotizacionet e anetareve te partise te cilat jane derdhur ne llogarine bankare te deklaruar nga 

PSM,

Shpenzimet te tjera administrimi jane: Interesa bankare ne vleren 4.715 leke, shpenzime qera ambienti ne vleren 

141.000 leke, 

shpenzime per organizimin e kongresit te Partise Socialiste te Moderuar ne vleren 129.984

ku mblidhen kontributet dhe te gjitha llojet e tjera te te ardhurave te PSM. Kjo llogari eshte prane bankes BKT

Emri i Bankes Monedha Nr llogarise

B.K.T

C

Hartuesi i Pasqyrave Financiare Per Drejtimin  e Njesise  Ekonomike

S H E N I M E T          S P J E G U E S E

B

Nr

Banka



INVENTARI EKONOMIK

NR Emertesa Sasia Cmimi Vlera

1 Kompjuter Desk Top 1 50.000       50.000   

2 Tavolin Pune 1 20.000       20.000   

3 Karrike Salle 10 3.000         30.000   

4 TOTALI 100.000 
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