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RAPORTI I AUDITORIT TË PAVARUR 
 

Menaxhmentit të Federata e Basketbollit të Kosovës 
 

Opinion  
Ne kemi audituar pasqyrat financiare shoqëruese të Federata e Basketbollit të Kosovës, që përfshinë 
Pasqyrën e pozicionit financiar më 31 Dhjetor 2021, Pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse, 
Pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet dhe Pasqyrën e rrjedhës së parasë për vitin që ka përfunduar, si 
dhe një përmbledhje të politikave të kontabilitetit dhe shënimeve tjera shpjeguese.  
 
Sipas mendimit tonë pasqyrat financiare paraqesin drejtë, në të gjitha çështjet materiale pozicionin 
financiar të Federata e Basketbollit të Kosovës më 31 Dhjetor 2021, dhe performancën e saj financiare 
dhe rrjedhën e parasë për vitin që ka përfunduar në përputhshmëri me Ligjet aktuale ne fuqi. 
 

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 Organizata 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 personave që janë të ngarkuar me qeverisjen e pasqyrave 
financiare  
Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të këtyre pasqyrave financiare 
në pajtueshmëri me ligjet aktuale në fuqi 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 
organizatës 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 Organizatën apo të ndërpres operimin, apo nuk ka ndonjë 
alternativë 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 Organizatës.  

 
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 Organizatës.  

 

• 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 organizatës 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 organizata 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.  
 
 
 
_________________________________  
Armend Osaj – Auditor Ligjor 
ACA – Audit & Consulting Associates  
Prishtinë, Kosovë 
08 Mars, 2022 
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    Më 31 dhjetor    Më 31 dhjetor  
    2021   2020 

    (në EUR)   (në EUR) 

ASETET         

Asetet qarkulluese         

       Paraja dhe gjendja në banka 3                  58,472                    16,318  

       Llogaritë e arkëtueshme 4                152,621                  158,220  

       Parapagimet                      1,482                       3,812  

Totali i aseteve qarkulluese                 212,575                  178,350  

          

TOTALI I ASETEVE                  212,575                   178,350  

          

DETYRIMET DHE EKUITETI         

          

Detyrimet rrjedhëse         

      Llogaritë e pagueshme 5                177,706                  270,479  

      Të pagueshmet tjera 6                  43,441                    14,473  

Totali i detyrimeve rrjedhëse                  221,147                   284,952  

Ekuiteti         

      Saldoja e bartur               (106,602)               (266,220) 

      Rregullime për vitet e kaluara                     3,300                              -    

      Net (deficiti)/suficiti i vitit                    94,729                  159,618  

Totali i ekuitetit                    (8,572)               (106,602) 

          

TOTALI I DETYRIMEVE DHE EKUITETIT                212,575                   178,350  

 

 

 

 

 

 

 

Pasqyrat financiare janë nënshkruar më 8 Mars 2022 nga: 
 
Arben Fetahu 
 
__________________           
Kryetar 
 
 

Shënimet e bashkangjitura nga 1 deri në 9 janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare 
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Fundi i vitit    Fundi i vitit  

31 Dhjetor      31 Dhjetor    

2021   2020 

  Shënimi (në EUR)   (në EUR) 

Të hyrat         
          

       Të hyrat  
7 

           
1,232,607  

  
               

632,976  

Totali i të hyrave   1,232,607   632,976 

          

Shpenzimet         
          

       Shpenzime për projekte 8 
               

811,506    
               

263,138  

       Shpenzime administrative dhe operative 9 
               

326,371    
               

210,220  

Totali i shpenzimeve   
           

1,137,878    
               

473,358  

          

Pjesa e mbetur   
                 

94,729    
               

159,618  
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Bilanci   Totali i Ekuitetit 

 i Fondeve   

   (në EUR)     (në EUR)  

Bilanci më 01 Janar 2020       

Saldoja e bartur              (266,220)                (266,220) 

Fitimi/Humbja e vitit                159,618                   159,618  
        

Bilanci më 31 Dhjetor 2020              (106,602)                (106,602) 

        

                      3,300                               -    

Fitimi/Humbja e vitit                  94,729                     94,729  
        

Bilanci më 31 Dhjetor 2021                  98,029                     98,029  
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Fundi i vitit    Fundi i vitit  

31 Dhjetor   31 Dhjetor 

2021   2020 

(në  EUR)   (në  EUR) 

        

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operuese       

Mbetja gjatë operimit                  94,729                   159,618  

Rregulluar për:       

Korigjimi nga vitet e kaluara                     3,300                                -  

Ndryshimet  në të arkёtueshmet                     5,599                  (67,181) 

Ndryshimet  në parapagime                     2,330                    (2,864) 

Ndryshimet në të pagueshme                (92,773)               (116,156) 

Ndryshimet në të pagueshme tjera                  28,969                       9,317  

Paratë e gjeneruara nga operimet                  42,154                   (17,267) 

        

Rrjedha e parasë nga aktivitetet investuese       

Blerja e pronës dhe e paisjeve                              -                                 -  

Paraja neto e përdorur në investime                              -                                 -  

        

Ndryshimet neto në para dhe ekuivalent                  42,154                   (17,267) 

        

Paraja dhe ekuivalentet e parasë më 1 Janar                  16,318                     33,585  

        

Paraja dhe ekuivalentet më 31 Dhjetor                  58,472                     16,318  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shënimet e bashkangjitura nga 1 deri në 9 janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare
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1. HYRJE 

 
Federata e Basketbollit e Kosovës është asociacion vullnetar i pavarur i klubeve dhe shoqatave të 
themeluara nga qytetarët, me qëllim të interesave të veçanta dhe të përbashkëta në lëmin e sportit 
të basketbollit. 
 
Federata e Basketbollit e Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Federata) është institucioni më i lartë i 
sportit të basketbollit në Kosovë për meshkuj dhe femra, që për veprimtari themelore e ka sportin e 
basketbollit, e organizuar në pajtueshmëri me dispozitat e Ligjit për Sport e Kosovës. 
 
Federata është subjekt juridik dhe vepron në pajtim me Statutin, Statutin dhe Rregulloret e FIBA-s, 
Ligjin për Sportin e Kosovës dhe Ligjin mbi organizatat jo fitimprurëse. 
Federata, si organizatë jo fitimprurëse është e regjistruar në organin përgjegjës dhe e licencuar në 
Ministrinë për Kulturë, Rini dhe Sport të Kosovës (Departamenti i Sportit). 
 
Qëllimet e Federatës janë:  

• Masovizimi, zhvillimi cilësor dhe organizimi i basketbollit në Kosovë.  

• Sigurimi dhe realizimi i të gjitha kushteve për veprimtarinë e seleksioneve të Federatës.  

• Organizimi dhe avancimi profesional i lojtarëve, trajnerëve, gjyqtarëve dhe vëzhguesve të 
basketbollit.  

• Ndihma organizatave të tjera në promovimin e basketbollit në të gjitha fushëveprimet e 
sportit të basketbollit, në përputhje me aktet normative.  

• Përcaktimi i sistemit të garave për të gjitha kategoritë në nivel të Federatës.  

• Pjesëmarrja në manifestime dhe gara ndërkombëtare.  

• Mbështetja e zhvillimit të basketbollit në vise të pazhvilluara të Kosovës.  

• Organizimi i të gjitha garave në nivel të Kosovës, siç janë: Ligat, Kupa dhe turnetë.  

• Organizimi i aktiviteteve profesionale vendore dhe ndërkombëtare.  

• Organizimi i kampeve, seminareve, publikimeve profesionale etj.  

• Sigurimi i bazës materiale për sportin e basketbollit nëpërmjet marketingut, aktiviteteve 
ekonomike me qëllim të përmbushjes të kërkesave për veprimtarinë e Federatës 

• Përcaktimi i parimeve themelore mbi definimin e statusit të gjithë subjekteve në kuadër të 
Federatës.  

• Pjesëmarrja në punën e KOK-ut dhe asociacioneve të tjera sportive.  

• Veprimi kundër përdorimit të dopingut, në përputhje me vendimet e KOK-ut dhe FIBA-s.  

• Pjesëmarrja në punën e organizatave të tjera sportive ndërkombëtare, të cilat janë të lidhura 
me sportin e basketbollit. 

 
Anëtarët e Federatës janë: Klubet e basketbollit (publik edhe private), Shoqata e trajnerëve, Shoqata 
e gjyqtarëve (organizata profesionale të Federatës), dhe të gjitha klubet dhe shoqatat e tjera të cilat 
pranohen dhe licencohen në Federatë.  
Çdo anëtar i Federatës duhet ta paguajë anëtarësinë vjetore, të cilën e cakton Kuvendi 
 
Organet e Federatës janë:  
 

• Kuvendi 

• Bordi 

• Kryetari 

• Këshilli Mbikëqyrës 
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2. BAZA E PËRGATITJES DHE POLITIKAT E RËNDËSISHME KONTABËL 
 
2.1   Baza e përgatitjes 
 
Pasqyrat financiare për Organizatën janë përgatitur në bazë të kontabilitetit në bazë të keshit për të 
hyrat dhe shpenzimet. Bazat e matjes janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në politikat e 
kontabilitetit të paraqitura më poshtë. 
 
 

2.2 Valuta e përdorur 

 
Valuta funksionale e Organizatës është valuta e Bashkimit Evropian Euro (“EUR”).  Pasqyrat financiare 
janë prezantuar në euro. 
 
 
2.3 Të arkëtueshmet tregtare  
 
Në llogaritë e arkëtueshme janë të përfshira borxhet nga klubet e basketbollit për të hyrat e 
paarkëtuara gjatë vitit 2019 , 2020 dhe 2021, me vendim të bordit të datës 30 korrik 2020 për shkak 
të situatës së krijuar me pandeminë Covid19, bordi ka marrë vendim që të gjitha obligimet e klubeve 
ndaj FBK-së t’i “ngrijë” deri në datën e regjistrimit të tyre për licencimin e garave 2021-2022. 
 
 
2.4 Të arkëtueshmet tjera 
 

Në llogaritë e të arkëtueshmeve tjera përfshihet parapagimet dhe pasuritë e tjera qarkulluese. 

Parapagimet mbahen me kosto minus provizioni nëse ka. Një parapagim klasifikohet si afatgjatë kur 

mallrat ose shërbimet që lidhen me parapagimin pritet të merren pas një viti.  

 

2.5 Paraja dhe ekuivalentet e parasë  
 
Për qëllime të pasqyrës së rrjedhës së parasë, paraja dhe ekuivalentët 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.  

 

2.6 Të pagueshmet tregtare 
 
Shumat e pagueshme janë matur në kosto që është vlera e drejtë e shumës për t'u paguar në të 
ardhmen për mallërat dhe shërbimet që janë marrë. 

 
 
2.7 Tatimet 
 

Organizata u themelua si një organizatë joqeveritare, për këtë arsye ka përgjegjësi dhe vepron si një 
OJQ sipas ligjeve në fuqi të Kosovës. 
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2.8 Njohja e të hyrave 
 
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 llogari të arkëtueshme për periudhën e ardhshme. 
 

 
2.9 Shpenzimet   

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

 

2.10 Përfitimet e të punësuarve 
 
Organizata, në rrjedhën normale të biznesit, bën pagesa në buxhetin e shtetit për llogari të puntorëve. 
Puntorët e Organizatës janë anëtarë të planit shtetëror të pensioneve. Të gjitha kontributet e tilla në 
skemat e pensioneve të detyrueshme qeveritare shpenzohen kur ato ndodhin. Organizata nuk operon 
asnjë skemë tjetër pensioni ose plan përfitimesh pas daljes në pension dhe, rrjedhimisht, nuk ka asnjë 
detyrim në lidhje me pensionet. 
Për më tepër, Organizata nuk ka detyrime materiale për të siguruar përfitime të mëtejshme për 
puntorët paraprak dhe aktual. 
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3. PARAJA DHE GJENDJA NË BANKA 
  Më 31 Dhjetor    Më 31 Dhjetor  

2021   2020 
  (në EUR)   (në EUR) 

        

Paraja në arkë                  58,317                     14,537  

Paraja në bankë                        156                        1,782  

        

Total paraja në bankë                  58,472                     16,318  

 

 

 

 

4. LLOGARITË E ARKËTUESHME 
  Më 31 Dhjetor    Më 31 Dhjetor  

2021   2020 
  (në EUR)   (në EUR) 

        

Te hyrat nga klubet                117,302                     69,855  

MKRS                            -                       63,365  

FIBA                     6,319                               -    

Art Motion                      20,000  

Reload                     5,000                        5,000  

FSHB                  24,000                               -    

Total llogaritë e arkëtueshme                152,621                   158,220  

 
 
 
 

5. LLOGARITË E PAGUESHME  
  Më 31 dhjetor    Më 31 dhjetor  

2021   2020 

  (në EUR)   (në EUR) 

      
Furnitorët                170,507                   204,873  

Detyrimet ndaj klubeve                     4,000                     49,250  

Starcard                     3,199                        1,356  

Huazimet e marra                            -                       15,000  

       

Total të pagueshmet                177,706                   270,479  
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6. TË PAGUESHMET TJERA 
  Më 31 dhjetor    Më 31 dhjetor  

2021   2020 

  (në EUR)   (në EUR) 

      
Tatimi ne qira                     2,184                           914  

Tatimi ne paga                  16,240                        2,875  

Kontributet pensionale                  24,787                        3,934  

Pagat e pagushme                        230                               -    

Qiraja e pagushme                            -                          6,750  

       

Total të pagueshmet tjera                  43,441                     14,473  

  
 
 
 
 
12.TË HYRAT 

  Më 31 dhjetor    Më 31 dhjetor  

2021   2020 

  (në EUR)   (në EUR) 

  
 

  
 

Të hyrat nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve                338,375    253,462 

Të hyrat nga FIBA                 148,943    117,868 

Të hyrat nga donatorët                449,875    153,000 

Të hyrat nga aktivitetet                295,414    108,647 

Total të hyrat             1,232,607    632,976 

 
 
 
 
 
13.SHPENZIMET E PAGAVE 

  Më 31 dhjetor    Më 31 dhjetor  

2021   2020 

  (në EUR)   (në EUR) 

  
 

  
 

Pagat bruto                310,830                   200,209  

Kontributet Pensionale                  15,541                     10,010  
      
Total Shpenzimet e Pagave                326,371                   210,220  
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FEDERATA E BASKETBOLLIT TË KOSOVËS 
Shënimet e pasqyrave financiare 
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2021 
_________________________________________________________________________ 

 

 

14.SHPENZIMET OPERATIVE 
  Më 31 dhjetor    Më 31 dhjetor  

2021   2020 

  (në EUR)   (në EUR) 

    
Shpenzimet e udhetimit dhe akomodimit   
(Perfaqesueset, Qendra Nacionale, Aktivitete tjera)                221,304                     61,084  

Shpenzime të tjera                   58,450                     11,499  

Shpenzime për paga dhe meditje                   93,871                     71,669  
Ushqim për lojtarët dhe stafin  
(Përfaqësueset, Qendra Nacionale, Aktivitetet tjera)                   52,001                       7,874  

Shpenzime për paisje zyrtare                    40,062                       6,033  

Transport                   36,741                     12,951  

Mirembajtje dhe rregullime                         103                          699  

Marketing                    45,778                       7,155  

Shpenzimet për ndihmë klubeve                            -                         4,000  

Shpenzimet për zyre                   24,785                     12,889  

Shërbime mjekësore                   18,936                       1,588  

Shpenzimet e qirasë                   21,138                     11,256  

Sigurime tjera gjate Kampionatit                     4,080                          680  

Regjistrimi I lojtareve te huaj FIBA                   32,977                     19,861  

Shpenzimet e telekomunikimit                     2,273                       2,532  

Fotograf dhe DJ                     5,041                       2,419  

Shpenzime komunale                     5,623                       4,333  

Konsulencë                     5,667                       9,204  

Makina me qira                     4,891                       1,235  

Medikamente                        401                          751  

Donacion                     4,800                       4,400  

Shpenzimet për trajnime dhe seminare                        750                       4,340  

Shpenzime per Licenca të lojtarëve                  16,625                          680  

Membership                            -                            530  

Permbarimi                     8,136                          282  

Shpenzimet e testeve per Covid                  25,189                       3,195  

LED,Rekuizita, Brendime                  77,183                              -    

Participim                     4,700                              -    

Total shpenzimet administrative dhe operative                811,506                   263,138  

 
 

15.NGJARJET E MËPASME 
 
COVID-19 
Periudha disamujore e mbylljes së organizatës ose reduktimit të aktiviteteve mund të ketë efekt në 
operimet e organizatës në të ardhmen. 
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 përgatitë duke përdorur bazën e 
vijimësisë.   
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