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RAPORTI I AUDITORIT TË PAVARUR

Menaxhmentit të ODA e AFARIZMIT të KOSOVËS - OAK

Opinioni i Auditorit

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të ODA E AFARIZMIT TË KOSOVËS – OAK (tash e tutje referuar si
OAK), 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 OAK 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 aftësisë 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
përfshinë 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.
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Fundi i vitit Fundi i vitit
31 Dhjetor 31 Dhjetor

2019 2018

Shënimi (në EUR) (në EUR)

Të hyrat

Të hyrat 7 68,980 36,066

Totali i të hyrave 68,980 36,066

Shpenzimet

Shpenzimet e pagave 8 25,656 18,342
Shpenzimet administrative 9 18,978 13,334
Shpenzimet tjera 10 5,437 1,143

Totali i shpenzimeve 50,107 32,818

Pjesa e mbetur 18,873 3,247

Shënimet e bashkangjitura nga 1 deri në 13 janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare
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Mbetja Totali i mbetjes

(në EUR) (në EUR)

Gjendja fillestare më 01 Janar 2018 1,653 1,653

Mbetja e fundit të vitit më 31 Dhjetor 2018 3,247 3,247

Gjendja më 31 Dhjetor 2018 4,900 4,900

Mbetja e fundit të vitit më 31 Dhjetor 2019 18,873 18,873

Gjendja më 31 Dhjetor 2019 23,772 23,772

Shënimet e bashkangjitura nga 1 deri në 13 janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare
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Fundi i vitit Fundi i vitit
31 Dhjetor 31 Dhjetor

2019 2018
(në  EUR) (në  EUR)

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operuese
Mbetja gjatë operimit 18,873 3,247
Rregulluar për:
Ndryshimet  në të arkёtueshmet (8,650) (752)
Ndryshimet  në të pagueshme (73) (916)
Paratë e gjeneruara nga operimet 10,150 1,579

Rrjedha e parasë nga aktivitetet investuese
Blerja e pronës dhe e pajisjeve - -
Paraja neto e përdorur në investime - -

Ndryshimet neto në para dhe ekuivalent 10,150 1,579

Paraja dhe ekuivalentet e parasë më 1 Janar 3,305 1,726

Paraja dhe ekuivalentët më 31 Dhjetor 13,455 3,305

Shënimet e bashkangjitura nga 1 deri në 13 janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare
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1. Hyrje

Oda e Afarizmit të Kosovës është një fryt i një analize të gjatë dhe të hollësishme të një grupi të
afaristëve, të cilët duke parë ngecje të mëdha në fushën e të bërit biznes janë bashkuar për t’i dhënë
një kahje më pozitive fushës më të rëndësishme në vend. Në këtë kontekst, themeluesit e OAK-së,
janë afaristë të suksesshëm me përvojë shumë vjeçare në Kosovë dhe jashtë saj, të cilët synim
kryesor kanë rritjen e ekonomisë së vendit, të ofrojmë alternativa në afarizëm në këtë fazë të
rëndësishme të konsolidimit të shtetit dhe të ekonomisë së Kosovës.

Duke marrë parasysh problemet me të cilat ballafaqohemi që nga çlirimi, konsiderojmë se Kosova ka
nevojë të ketë një odë të ngjashme me Shtetet anëtare të BE-së. Këtë nismë po e ndërmarrin duke u
bazuar në përvojat që kanë themeluesit me shoqatat homologe në vend dhe jashtë.

Një nga vlerat e OAK-së do të jetë transparenca financiare në funksionimin e OAK-së, që realisht
është rregull fundamental i BE-së. Themelimi i OAK-së është një mundësi e re për afaristët që të kenë
bashkëpunim të sinqertë me institucione dhe të tjerët në fushën e legjislacionit përkatës, për të
reaguar për problemet e shumta që afaristët po ballafaqohen çdo ditë dhe e cila ka rritë në masë të
madhe pakënaqësinë. Kjo pakënaqësi konfirmohet me faktin e shuarjes së shumë bizneseve vendore
dhe të huaja por edhe në mosardhjen e investimeve, që shumë janë të nevojshme për vendin tonë.

Këto janë ndër arsyet kryesore që kanë nxitur edhe themelimin e kësaj ode duke qenë të bindur se
bashkërisht me shoqata të vullnetit të mirë, ekspertë dhe institucione mund të kontribuojnë për
ndryshime shumë më të mëdha dhe pozitive në klimën afariste të vendit, rritjen e punësimit dhe
mirëqenien për të gjithë qytetarët e vendit tonë.

OAK sipas statutit të përcaktuar nga kuvendi themelues do të bazohet në staf profesional siç janë
drejtori ekzekutiv dhe shumë ekspertë të ndryshëm për fushat adekuate.
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2. ADAPTIMI I STANDARTEVE TË RISHIKUARA DHE STANDARDEVE TË REJA

2.1 Standardet, amendamentimet dhe interpretimet efektive në këtë periudhë

Më poshtë janë paraqitur ndryshimet në standardet ekzistuese të lëshuara nga Bordi i Standardeve
Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe interpretimet e nxjerra nga Komiteti i Interpretimeve të
Raportimit Financiar të cilat janë në fuqi për periudhën aktuale:

Standardi Përshkrimi Data efektive

SNRF 1 Përmirësimet vjetore në SNRF të ciklit
2014-2016

që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2018

SNK 28 Përmirësimet vjetore në SNRF të ciklit
2014-2016

që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2018

SNRF 15 Të ardhurat nga kontratat me klientët
që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2018

SNRF 9 Instrumentet financiare që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2018

Amandament në SNK 40 Transferimi i pronës së investimeve
(Ndryshimet në SNK 40)

që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2018

SNRF 4
Aplikimi i SNRF 9 Instrumentet Financiarë me

SNRF 4
Kontratat e Sigurimit (Ndryshimet në SNRF 4)

që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2018

Amandamentet në SNRF 2
Klasifikimi dhe matja e bazuar në aksione

Transaksionet e Pagesave (Ndryshimet në
SNRF 2)

që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2018

SNRF 16 Qiratë
që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2019

Amandamentet në SNRF 9
Karakteristikat e parapagimit me

kompensim negativ

(Ndryshimet në SNRF 9)

që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2019

Amandament në SNK 28
Interesat afatgjatë në pjesëmarrje dhe

ndërmarrje të përbashkëta

(Ndryshimet në SNK 28)

që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2019

SNK12, SNK 13, SNRF 3
dhe SNRF 11

Përmirësimet vjetore në SNRF të ciklit
2015-2017

që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2019

Amandament në SNK 19
Plani i ndryshimit, mbylljes ose zgjidhjes

(Ndryshimet në SNK 19)
që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2019
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2.2   Standardet, amendamentimet dhe interpretimet jo efektive në këtë periudhë

Në këto pasqyra financiare, standardet, rishikimet dhe interpretimet e mëposhtme akoma nuk janë
efektive:

Standardi Përshkrimi Data efektive

SNRF 1 Përmirësimet vjetore në SNRF të ciklit
2014-2016

që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2018

SNK 28 Përmirësimet vjetore në SNRF të ciklit
2014-2016

që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2018

SNRF 15 Të ardhurat nga kontratat me klientët që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2018

SNRF 9 Instrumentet financiare që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2018

Amandament në SNK 40 Transferimi i pronës së investimeve
(Ndryshimet në SNK 40)

që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2018

SNRF 4
Aplikimi i SNRF 9 Instrumentet Financiarë me

SNRF 4
Kontratat e Sigurimit (Ndryshimet në SNRF 4)

që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2018

Amandamentet në SNRF 2
Klasifikimi dhe matja e bazuar në aksione

Transaksionet e Pagesave (Ndryshimet në
SNRF 2)

që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2018

SNRF 16 Qiratë
që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2019

Amandamentet në SNRF 9
Karakteristikat e parapagimit me

kompensim negativ

(Ndryshimet në SNRF 9)

që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2019

Amandament në SNK 28
Interesat afatgjatë në pjesëmarrje dhe

ndërmarrje të përbashkëta

(Ndryshimet në SNK 28)

që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2019

SNK12, SNK 13, SNRF 3
dhe SNRF 11

Përmirësimet vjetore në SNRF të ciklit
2015-2017

që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2019

Amandament në SNK 19
Plani i ndryshimit, mbylljes ose zgjidhjes

(Ndryshimet në SNK 19)
që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2019
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Organizata ka vendosur të mos i adaptojë këto standarde, rishikime dhe interpretime përpara datave
efektive të tyre. Biznesi parashikon që adaptimi i këtyre standardeve, rishikimeve dhe interpretimeve
nuk do të ketë ndikim material në pasqyrat financiare të subjektit në periudhën e zbatimit fillestar.

Standardi Përshkrimi Data efektive

CF Korniza konceptuale për Raportim
Financiar

që fillojnë më apo
pas 1 Janar 2020

Amandament në SNRF 3 Përkufizimi i një biznesi (Ndryshimet në
SNRF 3)

që fillojnë më apo
pas 1 Janar 2020

Amandamente në SNK 1
dhe SNK 8

Përkufizimi i materialit (Ndryshimet në SNK
1 dhe SNK 8)

që fillojnë më apo
pas 1 Korrik 2020

SNRF 9, SNK 39, and SNRF
7

Reforma e standardit të normës së
interesit

që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2020

SNRF 17 Kontratat e sigurimeve
që fillojnë më apo
pas 1 janarit 2021

Praktike

Deklarata 2
Zhvillimi i gjykimeve për materialitetin

Asnjë datë efektive si

udhëzime jo të
detyrueshme
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3. BAZA E PËRGATITJES DHE POLITIKAT E RËNDËSISHME KONTABËL

3.1 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 OAK më 2019.

Pasqyrat financiare janë përgatitur në bazë të parave të gatshme, në bazë të cilit të ardhurat dhe
shpenzimet njihen në momentin kur kanë ndodhur ose janë paguar.

3.2 Valuta e përdorur

Raportimi i transaksioneve të ndodhura të “OAK” është bërë në Euro (“EUR”).

3.3 Politika të rëndësishme kontabël

Një përmbledhje e politikave më të rëndësishme kontabël të zbatuara në përgatitjen e
pasqyrave financiare është paraqitur më poshtë:

3.3.1 Paraja dhe ekuivalentet e parasë

Për qëllime të pasqyrës së rrjedhës së parasë, paraja dhe ekuivalentet e parasë janë kosideruar të
jenë paraja e gatshme si dhe ajo në llogari rrjedhëse, si dhe paraja me maturitet jo më shume se tre
muaj.

3.3.2 Të hyrat

Të hyrat nga grantet njihen si të ardhura në periudhën kur paguhen. Në fund të vitit sasia e tepërt e
të ardhurave krahas shpenzimeve trajtohen si bilanc i bartur në periudhën e ardhshme.

3.3.3 Njohja e shpenzimeve

Shpenzimet e ndodhura janë njohur në periudhën përkatëse në baza të keshit.

3.3.4 Tatimet

OAK u themelua si një organizatë joqeveritare, për këtë arsye ka përgjegjësi dhe vepron si një OJQ
sipas ligjeve në fuqi të Kosovës, tepricat dhe humbjet e gjeneruara nga grantet dhe donacionet
tatohen sipas ligjit 06/L-105 “Tatimi mbi të ardhurat e korporatave”.
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4. PARAJA DHE GJENDJA NË BANKË

Më 31 Dhjetor Më 31 Dhjetor
2019 2018

(në EUR) (në EUR)

Paraja në arkë 107 -
Paraja në bankë 13,348 3,305

Totali parasë dhe gjendjes në bankë 13,455 3,305

Gjatë vitit 2019 OAK ka përdorur dy llogari në ProCredit Bank, një për hyrjet dhe një për daljet e
organizatës. Në fund të vitit 2019 këto llogari kishin një gjendje prej 13,348 euro.

5. LLOGARITË E ARKËTUESHME

Më 31 Dhjetor Më 31 Dhjetor
2019 2018

(në EUR) (në EUR)

Të arkëtueshmet nga antarësimet 8,820 2,350
Të arkëtueshmet nga projekti WBF 2,180 -
Totali i llogarive të arkëtueshme 11,000 2,350

6. LLOGARITË E PAGUESHME

Më 31 Dhjetor Më 31 Dhjetor
2019 2018

(në EUR) (në EUR)

Tatimi në paga - 59
Pensionet - 125
Tatimi në qera - 152
Blerjet tjera 683 420
Totali i llogarive të pagueshme 683 755



ODA e AFARIZMIT të KOSOVËS - OAK
Shënimet e pasqyrave financiare (vazhdim)
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2019

11

7. TË HYRAT

Më 31 Dhjetor Më 31 Dhjetor
2019 2018

(në EUR) (në EUR)

Të hyrat nga anëtarsimet 58,080 35,988
Te hyrat nga projekti WBF 10,900 -
Të hyrat tjera - 78
Totali i të hyrave 68,980 36,066

8. SHPENZIMET PËR PAGA

Më 31 Dhjetor Më 31 Dhjetor
2019 2018

(në EUR) (në EUR)

Pagat bruto 24,435 17,469
Kontributet pensionale 1,222 873
Totali i pagave dhe përfitimeve 25,656 18,342

9. SHPENZIMET ADMINISTRATIVE

Më 31 Dhjetor Më 31 Dhjetor
2019 2018

(në EUR) (në EUR)

Shpenzimet e qerasë 6,923 7,830
Shpenzimet e zyrës 1,603 2,539
Shpenzimet e rrymës 821 792
Shpenzimet e telefonit 1,114 748
Shpenzimet e pastrimit 121 -
Shpenzimet e ujit 101 72
Paisje 794 -
Shpenzime e udhëtimit 6,013 -
Shpenzime të auditimit 1,000 1,000
Shpenzime të sigurisë së objektit - 60
Shpenzimet bankare 488 293

Total Shpenzimet administrative 18,978 13,334
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10. SHPENZIMET TJERA

Më 31 Dhjetor Më 31 Dhjetor
2019 2018

(në EUR) (në EUR)

Sallat për aktivitete 2,609 -
Shpenzimet e ushqimit 1,661 625
Materialet shpenzuese 1,203 518

Total Shpenzimet tjera 5,473 1,143

11. PALËT E NDËRLIDHURA

Për qëllime të këtyre pasqyrave financiare, palët konsiderohen të ndërlidhura nëse njëra prej tyre ka
mundësinë të kontrolloj palën tjetër, apo nëse njëra prej tyre ka ndikim në palën tjetër gjatë marrjes
së vendimeve financiare apo operuese sic është cekur ne SNK 24 (standardet ndërkombetare të
kontabilitetit) ”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.

12. MENAXHIMI I RISKUT

Kredit risku

Kredit Risku është risku që njëra palë me dështimin në përmbushjen e obligimeve finaciare do
ndikojë në palën tjeter të ketë humbje financiare. OAK nuk i është ekspozuar kredit riskut në
aspektin e të hyrave nga donatoret.

Risku nga kamatat

OAK momentalisht nuk i është ekspozuar riskut nga kamatat bankare.

Risku nga këmbimet ndërkombëtare

OAK nuk i ështe ekspozuar rrezikut nga këmbimet ndërkombëtare pasi që transaksionet ndodhin në
valutë vendore.

Risku i likuiditetit

Risku i likuiditetit paraqet riskun kur pjekuria e pasurisë dhe e detyrimeve nuk përputhen. OAK
monitoron likuiditetin e saj në baza periodike, në mënyrë që të menaxhoj obligimet e saj në
momentin kur duhet të paguhen.
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Vlera e drejtë e instrumenteve financiare

Vlera kontabël e të gjitha aseteve dhe detyrimeve financiare të reflektuara në pasqyrat financiare
përafrojnë me vlerën e tyre reale.

13. NGJARJET E MËPASME

Ngjarjet e jashtëzakonshme

COVID-19
Periudha disamujore e mbylljes së OJQ-së ose reduktimit të aktiviteteve mund të ketë efekt në
operimet e organizatës në të ardhmen. Si rezultat i kësaj, mund të jetë e nevojshme që të bëhen
rregullime të vlerës bartëse të pasurive dhe detyrimeve me theks të veçantë në pasuritë dhe
detyrimet qarkulluese që kanë një probabilitet më të ulët të realizimit nga ato që janë paraqitur në
pasqyrat financiare. Korrigjimet eventuale nga menaxhmenti i këtyre zërave në këtë fazë mund të
jetë jo i saktë për shkak të paqartësisë në zhvillimet e mëtejme. Për këtë arsye nuk është bërë një
supozim i saktë për ngjarjet pasuese. Në kohën e përgatitjes së raportit të auditimit, organizata ka
vazhduar operimet dhe ka qenë në gjendje t'i përmbushë obligimet, për këtë arsye raporti është
përgatitur duke përdorur bazën e vijimësisë.
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