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Izveštaj Nezavisnog Revizora 
 

Usmjeren u Predsjedništvo NISMA për Kosovën 
Izvještaj o financijskih izvještaja za posebne namene 

 

Mišljenje s rezervom 

 

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Političke Stranke : NISMA për 

Kosovën u daljem tekstu: Politička Stranka PS, ili “NISMA”), koji se sastoji od 

Izveštaja o finansijskom položaju od 2. decembra 2016. godine, Izveštaja o prihodima i 

rashodima za period od 28. novembra 2016. do 2. decembra 2016. godine i druge 

objašnjene informacije na strani 7-12. 

 

Prema našem mišljenju, priloženi financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski 

položaj u svim materijalnim aspektima finansijski položaj Političke Stranke  na dan 02 

Decembar 2016 kao i Prihodi i rashodi za period  za period od 28. novembra 2016. do 2. 

decembra 2016. godine. godine, u skladu sa Zakonom br. 03 / L-174, o finansiranju 

političkih subjekata i Zakona br. 04 / L-212 o izmeni i dopuni Zakona br. 03 / L-174 o 

finansiranju političkih subjekata, izmijenjen i dopunjen Zakonom br. 04 / L-058.  

 

Osnova za mišljenje sa rezervom 

Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR). Naše 

odgovornosti prema tim standardima su opisani u stavu: Odgovornosti revizora za 

reviziju finansijskih izveštaja našeg izveštaja.  Mi smo nezavisni od Društva u skladu s 

etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju financijskih izvještaja u 

[jurisdikciji] i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s’tim zahtjevima, 

zajedno sa etičkim principima koji važe za reviziju finansijskih izveštaja na Kosovu, i 

imamo poverenje da ispunjavaju naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim 

zahtevima i IAASB Cod.  

 erujemo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovaraju i da obezbede 

osnovu za naše mišljenje. 

- Kao što je prikazano u izveštaju o finansijskom položaju, Politički subjekt je 18. 

decembra 2016. godine prijavio gotovinu u banci iznos od 2.836,12 evra, dok smo 

mi u toku nase revizije utvrdili da je novac u toj banci na taj dan bio u iznosu od 

962,78 evra. Politički subjekt je precenio imovinu. 

Istaknuta pitanja 

Bez kvalifikacije našeg mišljenja Skre emo pažnju na slede e zaključke  

- Subjekti Politik ka pranuar donacione ne te holla ne vlere mbi 2,000.00 Euro 

brenda vitit nga persona fizik ne kundërshtim me këtë ligj. Ligji Nr. 03/L-174,  
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Neni 5 paragrafi 1.1 dhe 1.2 si dhe   Ligji Nr. 03/L-196, Neni 25, Detyrimet 

shtesë të partive politike dhe kandidatëve të regjistruar , paragrafi 1. 

- Politička stranka nije poštovala zakonske obaveze u vezi sa objavljivanjem 

godišnjih finansijskih izveštaja i kampanje kako te odredi Zakon br. 04 / L-212 o 

izmeni i dopuni Zakona br. 03 / L-174 o finansiranju političkih lica, izmijenjen i 

dopunjen Zakonom br. 04 / L-058, članom 15 Finansijskog izvještavanja, 

paragrafi 5.1 i 5.2. 

 

Odgovornosti rukovodstva i onih koji su zaduženi za upravljanje za financijske 

izvještaje 

 

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u 

skladu sa: Zakonom br. 04 / L-212 o izmeni i dopuni Zakona br. 03 / L-174 o finansiranju 

političkih subjekata, izmijenjen i dopunjen Zakonom br. 04 / L-058 kao i za one interne kontrole 

koje rukovodstvo smatra neophodnim da bi se omogu ilo sastavljanje finansijskih 

izveštaja koji ne sadrže materijalno pogrešno prikazivanje, bilo zbog pronevere ili 

greške. 

U pripremi finansijskih izveštaja, menadžment je odgovoran za procenu sposobnosti PS-

a da nastavi svoje aktivnosti (princip kontinuiteta), objelodani, prema potrebi, pitanja 

vezana za princip kontinuiteta i koriš enje osnova računovodstva u skladu sa principom 

kontinuiteta, sem ako rukovodstvo namerava da likvidira PS-a ili prestane sa radom, ili 

nema realnu alternativu osim da to uradi. 

Oni koji se odgovorni za upravljanje su odgovorni za nadgledanje procesa finansijskog 

izveštavanja. 

 

Odgovornost revizora za reviziju financijskih izvještaja 

 

Naši ciljevi su ste i razumno uvjerenje o tome jesu li financijski izvještaji kao cjelina bez 

značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili greške i izdati revizorovo izvješ e 

koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije 

garancija da  e revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajne greške 

prikazivanje kada ono postoji. Pogrešna prikazivanja mogu nastati uslijed prijevare ili 

greške i smatraju se značajna ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u 

cjelini, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih financijskih 

izvještaja. 

 

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne rasuđivanje i 

održavamo profesionalni skepticizam tokom  revizije. Mi takođe  

 

 Prepoznajemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajnih grešaka  prikazanih u 

financijskih izvještaja, zbog prijevare ili greške,  obavljamo revizijske postupke I 

procedure kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze  koji su dovoljni i 

primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog  i 

pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je ve i od rizika nastalog uslijed greške, 
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jer prijevara može uključiti tajne sporazume, falsifikovanje, namerno izuzetke, 

deformisane informacije ili zaobilaženje internih kontrola 

   siguramo razumevanje unutrašnje kontrole koji ima veze sa revizijom, kako bi se 

utvrdilo revizijskih postupaka koji su odgovaraju i u datim okolnostima, ali ne u cilju 

izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola pravnog lica. 

 

  Procenjujemo primenjenih i korištenih računovodstvenih politika i prihvatljivosti 

računovodstvenih procena i obelodanjivanja od strane rukovodstva. 

 

 Zaključujemo o svrsishodnosti upotrebe načelo računovodstvene osnove utemeljene na 

vremenskoj neograničenosti poslovanja itemeljeno na pribavljenim revizijskim 

dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili 

okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost društva da nastavi 

s’poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji 

značajna neizvjesnost  moramo skrenuti pažnju na izveštaj revizora u vezi sa 

objašnjenjima u finansijskim izveštajima, ili, ako takve objave nisu odgovaraju e, da 

modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim. Međutim, 

budu i događaji ili uvjeti mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem 

poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju. 

 

 Ojelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj financijskih izvještaja, uključuju i i 

objave, kao i odražavaju li financijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su 

zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.  

 

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje , između ostalih pitanja, 

planiranom revizije obimu i vremenu i značajnih nalaza revizije, uključuju i znatnijih 

nedostataka u unutrašnjoj kontroli koje možemo identifikovati tokom revizije. 

 

Mi također dajemo izjavu onima koji su zaduženi za upravljanje da smo postupili u 

skladu s relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da  emo komunicirati s 

njima o svim odnosima i drugim pitanjima za koja se može razumno smatrati da utiču na 

našu nezavisnost, kao i gdje je mogu e, odgovaraju e primjenjiti zaštitne mere.   

 

 d pitanja saopštene onima koji su zaduženi za upravljanje, određujemo one probleme 

koji su najvažniji za reviziju finansijskih izveštaja za teku i period i stoga su ključna 

revizijska pitanja.Opisujemo ta pitanja  u našem izveštaju revizije, osim u slučaju da 

zakon ili pravila sprječava javno objavljivanje pitanja ili kada odlučimo da se to pitanje 

ne bi trebalo da bude saopštena u našem izveštaju jer se razumno može očekivati da bi 

negativne posljedice takve komunikacija se očekuje da  e biti razumno prevazi i 

dobrobiti u korist javnog interesa. 

 

“Audit & Conto”  

______________ 

Nijazi Jakupi  

Auditor ligjor 

08 Decembar 2017    
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Pasqyra e Pozitës Financiare                                                                                                                                                                    
Me datën: 18 Dhjetor 2016  

Pasuritë                                                               

Pasuritë afatgjata 
Shënime Bilanci ne fund te 

periudhës 

Bilanci ne fillim 

te periudhës 

Toka, objektet dhe pajisjet    

Pasuritë e paprekshme    

Pasurit tjera afatgjate    

Gjithsej pasurit  afatgjate    

       

Pasurit afatshkurta  -  -  

Llogarite e arkëtueshme      

Parapagimet  - -  

Paraja dhe ekuivalentet e parasë 7 2,863.12  - 

Pasurit tjera  afatshkurta                               -    

                             

-    

Gjithsej pasurit tjera  

afatshkurta   2,863.12  - 

        

Gjithsej pasuritë     2,863.12 - 

        

Ekuiteti       

Fonde te akumuluar   0.00 - 

Suficiti / (deficiti) I vitit   986.76 - 

Gjithsej Ekuiteti   986.76 - 

Detyrimet                                                             

Detyrimet afatgjata   
  

  

Huate e pagueshme      

Te hyrat e shtyra      

Gjithsej   Detyrimet afatgjata      

Detyrimet  afatshkurta                                    

Llogarite e pagueshme dhe te tjera 8  1,876.36 - 

Huate e pagueshme     

 Detyrimet tjera afatshkurta 

 

0.00 - 

Gjithsej detyrimet  afatshkurta                                1,876.36 - 

Gjithsej detyrimet     1,876.36  - 

GJITHESEJ EKUITETI DHE 

DETYRIMET    2,863.12 - 
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Pasqyra e të ardhurave dhe Shpenzimeve 
 

  
  Shënimi 

02 Nëntor 2016 – 

18 Dhjetor 2016 

Te hyrat     

Te hyrat nga buxheti   0.00   

Te hyrat nga anëtarësia   0.00  

Donacionet dhe kontributet ne te holla 4 5,400.00 

Kontributet ne natyre ne mall dhe shërbime 5 6,620.00  

Te hyrat e tjera   0.00  

Gjithsej te hyrat për periudhën   12,020.00            

      

Shpenzimet     

Pagat dhe kompensimet 6 0.00  

Shpenzimet e transportit 6 1,753.52  

Reklama, reprezentacioni dhe konferencat 6 8,518.13 

Blerja e mallrave 6 0.00 

Shpenzimet e përgjithshme 6 242.39 

Shpenzimet e ndryshme 6 519.20  

Gjithsej shpenzimet për periudhën 6 11,033.24            

SUFICITI / (DEFICITI) për periudhën   986.76           
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1. Opšte informacije 

 

NISMA për  Kosovën 

 

Predsednik: Fatmir Limaj (predsedavaju i stranke) 

 snivači: Fatmir Limaj , Jakup Krasniqi , Bilall Sherifi , Valdete Bajrami 

Adresa   Rr “Mujo Ulqinaku” nr. 18 – qyteza Pejton 

FB : 601132757 

Finansijski zastupnik : Faton Thaçi   

 
 

Finansijskih izveštajj su pripremljeni u skladu sa  Zakonom br. 04 / L-212 o izmeni i 

dopuni Zakona br. 03 / L-174 o finansiranju političkih subjekata, izmijenjen i 

dopunjen Zakonom br. 04 / L-058 

 

Politički subjekt zadržava samo jedan bankovni račun u NLB banci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NISMA për Kosovën 
Napomene uz Finansijski izveštaja o kampanji  28 Novembar  2016 – 02 Decembar 2016  

Vanredni  izbori za gradonačelnika Glogovac 

9 

 

 

 

Shënimi 2. Paraja dhe ekuivalentet e parasë 
 

  
Bilanci në fund të 

periudhës 

Bilanci në fillim të 

periudhës 

Paraja ne banke 2,863.12  0.00 

Paraja ne arke -  - 

Gjithsej Paraja dhe ekuivalentet 

e parasë 2,863.12 0.00 

Shënimi 3. Llogarite e pagueshme 
 

 Llogarite e pagueshme 
Bilanci në fund të 

periudhës 

Bilanci në fillim të 

periudhës 

HIB Petrol  1,753.52  

Telekomi i Kosovës 122.84  

Gjithsej Llogarite e pagueshme 1,876.36  
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Shënimi 4: Donacionet dhe kontributet në të holla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shënimi 5: Kontributet në natyrë në mall dhe shërbime 

 

Përshkrimi i mallit / 

shërbimit 

Pranuar nga   Vlera 

Kontribuesi Adresa 

Numri 

personal 

Data kur është 

dhënë kontributi në euro 

Shërbime reklamuese SH.PK. ORANGE Xheladin Hana 601148796 28.11.2016 1,920.00  

kamera gjate fushatës A.M.C  NSH Lagja Univerziteti Nr.47  600857083 28.11.2016 1,000.00  

kamera gjate fushatës A.M.C  NSH Lagja Univerziteti Nr.47  600857083 02.12.2016 800.00  

kamera gjate fushatës A.M.C  NSH Lagja Univerziteti Nr.47  600857083 16.12.2016 600.00  

e votimit 04 dhe 18-12.00 Te Parku  Malisheve 600336954 18.12.2016 2,300.00  

            

 Gjithsej kontributet në natyrë në mall dhe shërbime 6,620.00  

Pranuar nga   Vlera E pranuar përmes: 

Kontribuesi Adresa 

Numri 

personal 

Data kur është 

dhënë kontributi në euro Bankë Arkë 

Skender Reçica Prishtine  29.11.2016 1,000.00  1,000.00  0.00  

Jakup Krasniqi Prishtine  29.11.2016 1,000.00  1,000.00  0.00  

Dardan Krasniqi Prishtine  30.11.2016 500.00  500.00  0.00  

Behar Amerllahu Lipjan  30.11.2016 1,700.00  1,700.00  0.00  

Valdete Bajrami Gjilan  01.12.2016 160.00  160.00  0.00  

Ilir Bajrami Gjilan  01.12.2016 40.00  40.00  0.00  

Enver Hoti Malisheve  02.12.2016 1,000.00  1,000.00  0.00  

              

Gjithsej donacionet dhe kontributet në të holla 5,400.00  5,400.00  0.00  
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Shënimi 6 . Shpenzimet 

 
  

 

Shpenzimet 
Shpenzimi 

ne Euro 

Pagesa ne 

Euro 

Borxhi i mbetur  

ne Euro 

Pagat dhe kompensimet 

Pagat dhe kompensimet, neto    

Pagat vëzhguesve    

Kontributi pensional nga punëmarrësi    

Kontributi pensional nga punëdhënësi    

Tatimi ne te ardhura personale    

Benificionet te tjera    

Gjithsej pagat dhe kompensimet 0.00 0.00 0.00 

Shpenzimet e transportit 

Automjetet motorike te huazuara      

Karburantet 1,753.52 0.00 1,753.52 

Biletat, airoplanit/autobusi,trenit,taxi 

etj   

 

Sigurimi dhe mirëmbajta e veturave 0.00    0.00 

Çdo sigurim tjetër transporti      

Gjithsej shpenzimet e transportit 1,753.52 0.00  1,753.52 

Reklama, reprezentacioni dhe konferencat 

Hapësirë lokali, zyra dhe objekte tjera 

me qira 130.00 130.00 0.00 

Ushqimi 2,300.00 2,300.00 0.00 

Aktivitetet kulturore dhe rekreative   0.00 

Radio dhe spote televizive 2,400.00 2,400.00 0.00 

Stenda e afishimi dhe reklamimet ne 

gazeta   

 

Shpenzimet e tjera reklama, 

reprezentacioni dhe konferencat 3,688.13 3,688.13 

 

Gjithsej reklama, reprezentacioni 

dhe konferencat 8,518.13 8,518.13 0.00 

Blerja e mallrave 

Furnizime ne zyre 0.00  0.00 

Pajisjet e vogla   0.00 

Gjithsej blerja e mallrave 0.00  0.00 

Shpenzimet e përgjithshme  

Telefoni, interneti dhe posta 122.84 - 122.84 

Rryma, shërbimet komunale(uji dhe 

mbeturinat) 119.55 119.55 0.00 

Gjobat dhe ndëshkimet    

Shpenzimet lidhur me donacionet dhe 

kontributet ne natyre ne mallra dhe 

shërbime   

 Gjithsej shpenzimet e përgjithshme 242.39 119.55 122.84 

Shpenzimet e ndryshme 

Mirëmbajta e pajisjeve dhe hapësira e 

  

0.00 
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zyrave 

Shpenzimet qe nuk janë përfshi ne 

asnjë kategori tjetër 519.20 519.20 0.00 

Gjithsej shpenzimet e ndryshme 519.20 519.20 0.00 

    

    

Gjithsej shpenzimet   11,033.24 9,156.88 1,876.36 

 

 

 

 

 

 


