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Më
31 dhjetor
2018
(EUR)
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31 dhjetor
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(EUR)

5,057
5,057

897
897

-

-

5,057

897

881
7,199
8,080

-

(3,023)

897

5,057

897

Këto pasqyra financiare janë të aprovuara nga Bordi Ekzekutiv i Federatës më 15 shkurt 2019 dhe të
nënshkruara në emër të tyre nga:

Z. Mejdi Rexhepi
Kryetar

Znj. Fjolla Ibishi
Sekretare e Përgjithshme

Shënimet e bashkangjitura nga 1 deri në 15 janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare
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Viti i
përfunduar më
31 dhjetor
2018
(EUR)

Viti i
përfunduar më
31 dhjetor
2017
(EUR)

7

70,399
73
70,472

70,500
70,500

8

(16,777)
(15,540)
(10,912)
(8,442)
(6,692)
(5,425)
(2,839)
(2,299)
(2,200)
(1,759)
(1,507)
(74,392)

(8,457)
(14,273)
(11,832)
(11,803)
(2,000)
(9,714)
(2,817)
(3,572)
(400)
(3,169)
(1,659)
(69,696)

-

(10,500)

(3,920)

(9,696)
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Shpenzimet e jashtëzakonshme
(Deficiti) neto për vitin

Shënimet e bashkangjitura nga 1 deri në 15 janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare
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FEDERATA E TENISIT E KOSOVËS
PASQYRA E NDRYSHIMIT NË BILANC TË FONDIT
PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 2018

Bilanci i
fondit
(EUR)
Më 1 janar 2017

10,593

(Deficiti) neto për vitin

(9,696)

Më 31 dhjetor 2017

897

(Deficiti) neto për vitin

(3,920)

Më 31 dhjetor 2018

(3,023)

Shënimet e bashkangjitura nga 1 deri në 15 janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare
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FEDERATA E TENISIT E KOSOVËS
SHËNIMET E PASQYRAVE FINANCIARE
PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 2018

1. HYRJE
Federata e Tenisit e Kosovës (“Federata” ose “FTK”) është e regjistruar si organizatë jo-qeveritare në
bazë të ligjit Nr. 03/L-134, me numër 5100627-5 pranë Ministrisë së Administratës Publike të
Republikës së Kosovës. Selia e organizatës është në adresën: Shtëpia e Sportit, Rr. “Agim Ramadani”
Nr. 253, 10000 Prishtinë.
Federata është organizatë jo-fitimprurëse që ka për objektiv kryesor zhvillimin dhe organizimin e garave
zyrtare të sportit të tenisit në territorin e Republikës së Kosovës.
Federata është themeluar në vitin 1996, ndërkohë që nga viti 1998 është anëtare e Komitetit Olimpik të
Kosovës (“KOK”). Nga viti 2016 Federata është anëtare e plotë edhe e Federatës Evropiane të Tenisit
(“ETF”) dhe Federatës Ndërkombëtare të Tenisit (“ITF”).
Organet qeverisëse të Federatës janë: Kuvendi, Komisioni Mbikëqyrës, Bordi Ekzekutiv, dhe Sekretari
i Përgjithshëm. Kuvendi është organi më i lartë i Federatës dhe takohet një herë në vit. Bordi Ekzekutiv
mban mbledhje së paku një herë në tre muaj. Bordi Ekzekutiv vendos mbi politikat dhe aktivitetet e
Federatës.
Anëtarët e Federatës
Anëtarë të Federatës janë klubet private a publike të tenisit të Republikës së Kosovës të cilat duan të
anëtarësohen në Federatë, dhe të cilat pranohen si klube anëtare nga Kuvendi i Federatës me shumicë
votash. Delegatët e Anëtarëve të Federatës përbëjnë Kuvendin e Federatës.
Në datën e këtij raporti anëtarë të Federatës janë:
10. T. K. Winner, Graçanicë;
11. K.T. Kalaja, Prizren;
12. K.T. HotShot, Gjakovë;
13. T. K. Tenis Arena, Llapnasellë;
14. K.T Rahoveci;
15. K.T. Gjilani 99;
16. T.K. Gracanica; dhe
17. T.K. Laki, Mitrovicë.

1. K.T. Prishtina;
2. K.T. DielliX, Prishtinë;
3. K.T. Prizreni;
4. K.T. Peja;
5. K.T. Trepça, Mitrovicë;
6. K.T. Rilindja, Prishtinë;
7. K.T. Sporek, Gjakovë;
8. K.T. Drenica, Skenderaj;
9. K.T. Gjakova;

Bordi Ekzekutiv
Bordi Ekzekutiv përbëhet prej 11 anëtarëve. Në datat e raportimit anëtarët e Bordit Ekzekutiv ishin:
7. Driton Latifi | Anëtar;
8. Sevëm Gjinaj | Anëtare;
9. Vërshim Hatipi | Anëtar;
10. Blerim Koro | Anëtar;
11. Sead Jakupi | Anëtar.

1. Mejdi Rexhepi | Kryetar;
2. Elida Lawton O’Connell | Nënkryetare;
3. Jeton Hadërgjonaj | Nënkryetar;
4. Ylber Shamolli | Anëtar;
5. Hysni Ymeri | Anëtar;
6. Mërgime Mula | Anëtare;

Administrata
Në datën e raportimit Federata ka Sekretaren e Përgjithshme të punësuar me orar të plotë (2017: me
gjysmë orari). Kjo pozitë është e vetmja pozitë administrative në Federatë.

7

FEDERATA E TENISIT E KOSOVËS
SHËNIMET E PASQYRAVE FINANCIARE (VAZHDIM)
PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 2018

1. HYRJE (VAZHDIM)
Aktivitetet kryesore
Gjatë vitit 2018 Federata ka zhvilluar këto aktivitete / projekte kryesore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Pjesëmarrje në Davis Cup (Kampionati Botëror për meshkuj) në Ulqin, Mal i zi;
Pjesëmarrje në Fed Cup (Kampionati Botëror për femra) në Tunis, Tunisi;
Kampionati Ekipor 2018, Ladies Open 2018 dhe mbikëqyrja i turneve zyrtare në Kosovë;
Pjesëmarrje në Kampionati Evropian për Juniorë U14, Çeki;
Pjesëmarrje në Kampionatin Zhvillimor Evropian për U12 dhe U14, Antali, Turqi;
Lojërat Mesdhetare, Tarragona, Spanjë;
Pjesëmarrje e trajnerëve në certifikim për Nivelin 2 të ITF, Tiranë, Shqipëri;
Pjesëmarrje e trajnerëve në Konferencën e Trajnerëve Evropianë, Bios, Francë;
Blerja e pajisjeve sportive (topa, reketa, kupa, rrjeta) për zhvillimin e turneve si dhe përkrahje
klubesh;
j) Kamp për trajnerë dhe tenistë me Piotr Uniezirsky, Prishtinë;
k) Kampe për tenistë dhe referë: Davis Cup, Ulqin, Mal i Zi; Fed Cup, Ulqin, Mal i Zi;
l) Ceremonia e Shpërblimeve “Laureatët e Vitit”.

Gjatë vitit 2017 Federata ka zhvilluar këto aktivitete / projekte kryesore:
a) Federata ka marrë pjesë në Davis Cup - Kampionati Botëror për meshkuj, dhe në Fed Cup Kampionati Botëror për femra.
b) Pjesëmarrja e trajnerëve në konferencën botërore (ITF) në Bullgari dhe pjesëmarrja në Kuvendin
e ETF në Rusi;
c) Pjesëmarrja në ITF Kamp me grupmoshat U12 dhe U14 në Antalia, Turqi dhe pjesëmarrja në
turnetë ITF/Tennis Europe në rajon;
d) Janë organizuar dy seminare me ekspertë të jashtëm;
e) Pjesëmarrja në turneun “Pavarësia” në Tiranë për grupmoshat U12, U14 dhe Senior;
f) Blerja e pajisjeve sportive (topa, reketa, rrjeta, kupa) për zhvillimin e aktiviteteve tjera.
2. PARIMET E PËRGJITHSHME TË KONTABILITETIT
Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me bazën e kontabilitetit të parasë së gatshme. Sipas
kësaj metode, të hyrat njihen kur pranohen dhe shpenzimet njihen kur paguhen e jo kur ndodhin.
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FEDERATA E TENISIT E KOSOVËS
SHËNIMET E PASQYRAVE FINANCIARE (VAZHDIM)
PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 2018

3. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE TË KONTABILITETIT
3.1

Baza e përgatitjes

Politikat kryesore të kontabilitetit të përdorura në përgatitjen e këtyre pasqyrave financiare janë dhënë
në vijim. Këto politika janë aplikuar në mënyrë konsistente tek të gjitha vitet e prezantuara, përpos ku
thuhet ndryshe.
Pasqyrat financiare janë përgatitur mbi bazën e konventës së kostos historike. Bazat e matjeve e secilës
pasuri, detyrimi, të hyre dhe shpenzimi janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në politikat e
kontabilitetit të paraqitura në vijim.
Këto pasqyra financiare janë përgatitur më dhe për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018 dhe 2017.
Vlerat e tashme dhe krahasimore të paraqitura në këto pasqyra financiare janë prezantuar në Euro, që
është valuta funksionale dhe raportuese e Federatës.
3.2

Monedha e raportimit

Monedha raportuese e Federatës është valuta e Euro, që është valutë ligjore në territorin e Republikës
së Kosovës prej datës 1 janar 2002. Pasqyrat financiare janë prezantuara në Euro.
3.3

Transaksionet në valutë të huaj

Transaksionet në valutë të huaj (jo EUR) regjistrohen sipas kursit të këmbimit në fuqi në datën e
transaksionit. Ndryshimet e këmbimit si rezultat i shlyerjes së transaksioneve në valutë të huaj
përfshihen në pasqyrën e të ardhurave duke përdorur kursin e këmbimit i cili është në fuqi në atë datë.
Pasuritë dhe detyrimet monetare në valuta të huaja kthehen në Euro sipas kursit përfundimtar të
këmbimit në treg në datën e pozicionit financiar. Fitimet dhe humbjet në valuta të huaja që ndodhin për
shkak të këmbimit të pasurive dhe detyrimeve reflektohen në pasqyrën e të ardhurave si diferencë
ndërmjet fitimeve dhe humbjeve për shkak konvertimit të kursit të këmbimit.
Normat zyrtare të këmbimit e përdorur nga Federata për bilancin e mjeteve në llogarinë bankare me
USD më 31 dhjetor 2018 ishte: 1 USD = 0.872942 EUR. Më 31 dhjetor 2017 bilanci në llogarinë USD
ishte 0 USD.
3.4

Paraja dhe ekuivalentët e saj

Për qëllime të pasqyrës së rrjedhës së parasë, paraja dhe ekuivalentët e saj konsiderohen të jenë paraja
në dorë dhe në bankë në llogari rrjedhëse, si dhe depozitat në bankë me maturitet original prej tre muaj
apo më pak. Federata operon me llogarinë bankare me numër 1701-0010-1076-1651 të hapur në NLB
Bank, Prishtinë, në dy valuta: EUR dhe USD.
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3. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE TË KONTABILITETIT (VAZHDIM)
3.5

Pajisjet

Njohja dhe matja
Pajisjet e Federatës paraqiten në pasqyrën e pozicionit financiar me vlerën e datës së blerjes minus
zhvlerësimi i akumuluar pasues dhe humbjet pasuese të akumuluara nga rënia në vlerë e tyre.
Zhvlerësimi njihet në mënyrë që redukton koston apo vlerësimin e mjeteve për vlerat e mbetura mbi
jetëgjatësinë e tyre, duke përdorur metodën lineare. Jetëgjatësia, vlera e mbetur dhe metoda zhvlerësimit
rishikohen në çdo datë raportimi, me efektin e çdo ndryshimi në vlerësimin e llogaritur në periudhat e
ardhshme.
Jetëgjatësia e parashikuar e zërave të pajisjeve janë si më poshtë:
Kompjuterë dhe harduerë të tjerë:
Orendi:
Automjete:

3 vite
5 vite
5 vite

Pasuritë që i nënshktrohen zhvlerësimit kanë kosto blerëse mbi 1,000 EUR dhe jetëgjatësi mbi 12 muaj.
Në datën e raportimit nuk kishte pajisje të tilla.
3.6

Huatë afatshkurtër

Huatë afatshkurtër paraqesin humarrajet nga institucionet financiare, individët ose bizneset për qëllime
likuiditeti, dhe të cilat maten sipas vlerës së tyre reale në kohën e njohjes fillestare dhe pas njohjes
fillestare sipas kostos së amortizuar duke përdorur metodën e normës efektive të interesit.
3.7

Benefitet e punonjësve

Federata nuk bënë provizionim dhe nuk ka obligim për pensionet e punonjësve përveç atyre të paguara
pranë Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës (FKPK). Kontributet njihen si shpenzim kur ndodhin.
3.8

Tatimet

Si organizatë jo-fitimprurëse, Federata është e përjashtuar nga tatimi mbi të ardhurat e korporatave.
Njëherësh, Federata nuk është e regjistruar për TVSH.
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3. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE TË KONTABILITETIT (VAZHDIM)
3.9

Njohja e të hyrave dhe shpenzimeve

Të hyrat maten me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar dhe përfaqëson shumën e arkëtueshme për
grantet dhe/ose anëtarësitë në rrjedhën normale të organizatës.
Grantet
Grantet njihen në pasqyrën e pozicionit fillestar fillimisht si të hyra të shtyera kur ato janë pranuar dhe
kur pritet që Federata do të veprojë në përputhje me kushtet e bashkangjitura me to.
Grantet të cilat kompensojnë Federatën për shpenzimet e ndodhura njihen si të hyra në pasqyrën e të
ardhurave në baza sistematike në periudhën në të cilën shpenzimet kanë ndodhur.
Grantet të cilat kompensojnë Federatën për kostot e një aseti njihen në pasqyrën e të ardhurave në baza
sistematike përgjatë jetëgjatësisë së asetit.
Grantet që janë të arkëtueshme si kompensim për shpenzimet ose humbjet tashmë të ndodhura, ose për
qëllim të dhënies së mbështetjes së menjëhershme për Federatën pa shpenzime të ndërlidhura, njihen në
pasqyrën e të ardhurave në periudhën në të cilën ato bëhen të arkëtueshme.
Të hyrat nga anëtarësitë
Të hyrat për pagesat e anëtarësive vjetore të referëve, klubeve, trajnerëve, dhe tenistëve, njihen si të hyra
në periudhën në të cilën ato arkëtohen.
Shpenzimet operative
Shpenzimet operative njihen në pasqyrën e të ardhurave në periudhën në të cilën ato janë paguar.
Shpenzimet financiare
Shpenzimet financiare përbëhen nga shpenzimet e interest mbi huamarrjet, shpenzimet e interesit për
pagesat e vonuara. Këto kosto njihen në pasqyrën e të ardhurave me metodën e interesit efektiv. Nuk ka
pasur shpenzime të tilla gjatë viteve të përfunduara më 31 dhjetor 2017 e 2018.
3.10

Shpenzimet e zotuara

Shpenzimet e zotuara kanë të bëjnë m shpenzimet që kanë ndodhur, janë vlerësuar ose për arsye të tjera
janë zotuar nga Federata, por të cilat nuk janë njohur si shpenzime në periudhat përkatëse të raportimit
shkaku i faktit se nuk ishin paguar deri në datat e raportimit.
3.11

Fondet

Fondet fillimisht krijohen nga kontributet e anëtarëve të bëra në para dhe / ose në natyrë, dhe pasuritë e
bartura me vlerat e tyre të drejta. Më pas, fondet rriten / ulen përmes kontributeve shtesë të anëtarëve,
dhe rezultatet (teprica / deficiti) nga operacionet gjatë periudhave.
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3. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE TË KONTABILITETIT (VAZHDIM)
3.12

Transaksionet me palët e ndërlidhura

Palët e ndërlidhura përbëhen nga anëtarët e Bordit Ekzekutiv të Federatës, së bashku me subjektet të
cilat ata kontrollojnë, të cilët mund të ushtrojnë ndikim të rëndësishëm mbi operacionet dhe menaxhimin
e Federatës.
Duke pasur parasysh secilën marrëdhënie të mundshme me palët e treta, vëmendja është e drejtuar më
përbërjen e marrëdhënies, dhe jo thjesht në formën ligjore. Në vazhdim paraqiten transaksionet e
anëtarëve të Bordit Ekzekutiv gjatë vitit të përfunduar më 31 dhjetor 2018:
a)
b)
c)

H. Ymeri, Anëtar Bordi – përmes kompanisë së tij “Hymeri Elevators” jep dy donacione në natyrë,
njëri në vlerë 4,070 EUR dhe tjetri 381 EUR;
M. Rexhepi, Kryetar – si individ jep dy donacione, njeri në vlerë 700 EUR dhe tjetri 2,000 EUR;
Y. Shamolli, Anëtar Bordi – përmes kompanisë së tij “Eurokos SHPK” i ka mundësuar Federatës
hua afatshkurtër në vlerë 1,500 EUR, pa kamatë, për qëllime likuiditeti. Në datën e raportimit,
bilanci i kësaj huaje ishte 881 EUR.

Gjatë vitit të përfunduar më 31 dhjetor 2018 ndodhi vetëm një transaksion nga anëtarët e Bordit
Ekzekutiv:
a)
3.13

M. Rexhepi, Kryetar – si individ jep një donacion në vlerë 3,000 EUR.
Ngjarjet pas datës së raportimit

Ngjarjet pas datës raportuese që sigurojnë informata shtesë në lidhje me pozicionin e Federatës në datën
e pasqyrës së pozicionit financiar (ngjarjet rregulluese), janë reflektuar në pasqyrat financiare. Ngjarjet
pas datës së bilancit që nuk janë ngjarje rregulluese janë shpalosur në shënimet shpjeguese kur ato janë
materiale.
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4. PARAJA DHE EKUIVALENTËT E PARASË

NLB Bank (EUR)
NLB Bank (USD)
Paraja në arkë
Gjithsej paraja dhe ekuivalentët e parasë

Më
31 dhjetor
2018
(EUR)

Më
31 dhjetor
2017
(EUR)

3,667
1,391
5,058

896
1
897

5. HUATË AFATSHKURTËR
Huatë afatshkurtër përbëhen nga huamarrjet e Federatës nga individët apo korporatat për qëllime të
likuiditetit. Humarrjet e tilla janë pa interes dhe zakonisht shlyhen posa të arkëtohen këstet e granteve
nga Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport (MKRS). Më 31 dhjetor 2018 bilanci i huave të tilla ishte 881
EUR (2017: nuk pati).
6. TË HYRAT E SHTYERA

Shënime
ITF - Granti për Digjitalizim
Komuna e Prishtinës - Granti “Dita e Tenisit”
Gjithsej të hyrat e shtyera

7
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Më
31 dhjetor
2018
(EUR)

Më
31 dhjetor
2017
(EUR)

5,235
1,964
7,199

-
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7. TË HYRAT NGA GRANTET DHE DONACIONET
Viti i
përfunduar më
31 dhjetor
2018
(EUR)

Viti i
përfunduar më
31 dhjetor
2017
(EUR)

51,761
6,641
5,235
3,867
2,700
1,964
979
4,451
77,598

61,000
6,500
3,000
70,500

minus Të hyrat e shtyera (Shënimi 6)

(7,199)

-

Gjithsej të hyrat nga grantet dhe donacionet

70,399

70,500

Pranuar
në
Grantet nga MKRS
Grantet nga ITF
Grantet nga ITF për digjitalizim
Grantet nga ETF
Donacionet nga M. Rexhepi
Grantet nga Komuna e Prishtinës
Grantet nga KOK
Donacionet nga Hymeri Elevators
Gjithsej grantet dhe donacionet e reja

Kesh
Kesh
Kesh
Kesh
Kesh
Kesh
Kesh
Natyrë

Për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018, sipas memorandumit, MKRS do të duhej të paguante edhe
një këst të fundit të grantit në shumën 17,254 EUR; mirëpo, deri në datën e lëshimit të këtij raporti ky
këst ende nuk është arkëtuar nga Federata.
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8. PAGAT DHE MËDITJET

Pagat
Sekretarët e Përgjithshëm
Zyrtar Financiar dhe Administriv
Trajneri Nacional
Mëditjet
Trajnerët e tenisit
Referët mbikëqyrës
Trajnerët kondicionalë dhe fiziot
Ndihmësat
Gjithsej pagat dhe mëditjet

Viti i
përfunduar më
31 dhjetor
2018
(EUR)

Viti i
përfunduar më
31 dhjetor
2017
(EUR)

5,330
1,158
1,769
8,257

900
310
1,685
2,895

3,256
3,177
1,435
652
8,520

2,954
1,688
920
5,562

16,777

8,457

Të përfshira në pagat dhe mëditjet janë edhe kostot për kontribute pensionale dhe tatimet në të ardhura
personale sipas ligjeve në fuqi.
Pagat për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018 në vlerë 8,257 EUR përfshijnë koston totale të pagës së
Sekretares së Përgjithshme të punësuar në vitin 2018 në vlerë 4,335 EUR, si dhe koston e pagave në
vlerë 3,922 EUR të ish-Sekretarit të Përgjithshëm, Zyrtarit Financiar dhe Administriv dhe Trajnerit
Nacional për pagat që ndërlidhen dhe të zotuara gjatë vitit të përfunduar më 31 dhjetor 2017 të cilat janë
njohur dhe paguar gjatë vitit të përfunduar më 31 dhjetor 2018.
Krahas shpenzimeve të mësipërme, pagat dhe tatimet e kontributet pensionale të zotuara, të cilat nuk u
paguan në tërësi në datat e raportimit, janë shpanlosur në Shënimin 12 “Shpenzimet e zotuara” të këtyre
pasqyrave financiare.
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9. PREMITË DHE SHPËRBLIMET

Premitë
Davis Cup Ekipi
Fed Cup Ekipi
Turneu “Ladies Open”
Shpërblimet
Kampionati Ekipor
Gjithsej premitë dhe shpërblimet

Viti i
përfunduar më
31 dhjetor
2018
(EUR)

Viti i
përfunduar më
31 dhjetor
2017
(EUR)

2,456
2,281
605
5,342

2,000
2,000

1,350
1,350

-

6,692

2,000

Të përfshira në premitë janë edhe kostot për kontribute pensionale dhe tatimet në të ardhura personale
sipas ligjeve në fuqi. Shpërblimet e Kampionatit Ekipor përfshijnë shpërblimet për Kampionatin Ekipor
2018 në vlerë 1,050 EUR si dhe shpërblimet për Kampionatin Ekipor 2017 në vlerë 300 EUR që janë
njohur dhe paguar gjatë vitit të përfunduar më 31 dhjetor 2018.
10. ANËTARËSITË VJETORE

ETF
KOK
ITF
Gjithsej anëtarësitë vjetore

Viti i
përfunduar më
31 dhjetor
2018
(EUR)

Viti i
përfunduar më
31 dhjetor
2017
(EUR)

3,936
900
589
5,425

5,092
4,622
9,714

Tarifat e anëtarësisë vjetore në ETF (Tennis Europe) për vitin 2018 ishin në shumën 4,292 CHF (baraz
me 3,936 EUR në ditën e transferit).
Tarifat e anëtarësisë vjetore në ITF për vitin 2018 në shumë USD 5,460 (baraz me 4,622 EUR në ditën
e transferit), janë njohur në vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017 kur edhe kanë qenë të pagueshme,
edhe janë paguar. Shpenzimi në vlerë EUR 589 (baraz me 706 USD), i paguar dhe njohur gjatë vitit të
përfunduar më 31 dhjetor 2018, ka të bëjë me bilancin e tarifave për vitin 2017 që ishin të papaguara më
31 dhjetor 2017.
Tarifat e anëtarësisë në KOK për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018 përfshijnë periudhën 2016-2018
të njohura në periudhën kur faturat për të njëjtat edhe janë pranuar edhe paguar.
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11. SHPENZIMET SIPAS PROJEKTEVE
Viti i
Viti i
përfunduar më përfunduar më
31 dhjetor
31 dhjetor
2018
2017
(EUR)
(EUR)
Përfaqësueset
Fed Cup
Davis Cup
TE Kampionati për Juniorë – U14
TE Kamionati Zhvillimor – U12 & U14
Lojërat Mesdhetare / Olimpiada Rinore

10,168
8,825
4,764
3,320
117
27,194

5,403
8,872
2,769
17,044

Kampet
Për tenistë
Davis Cup, Ulqin – U14
Fed Cup, Ulqin – U12
Kamp në Kosovë (Piotr Uniezirsky U12-U16 | Igor Saric)
Academy, Mynih – Vesa Gjinaj U12
Albanian Bowl – ROG
Kampi me Zoran Ivanisevic – U14 & U16
Gjithsej për tenistë

1,345
1,094
898
479
221
171
4,208

3,164
3,164

Për trajnerë
Konferenca Evropiane e Trajnerëve
Certifikimi ITF (Niveli II)
Në Kosovë (Piotr Uniezirsky | Shevchenko, Friscic)
Gjithsej për trajnerë

1,898
1,003
712
3,613

7,552
3,550
11,102

Për referë dhe ndihmësa
Davis Cup, Ulqin
Fed Cup, Ulqin
Gjithsej për referë dhe ndihmësa

602
430
1,032

-

8,853

14,266

7,777
5,692
3,177
2,124
1,601
973
931
620
22,895

7,468
11,980
1,688
2,304
267
651
80
24,438

Gjithsej shpenzimet sipas projekteve

58,942

55,748

Pagat dhe shpenzimet e tjera administrative dhe të zyres
Gjithsej shpenzimet

15,450
74,392

13,948
69,696

Të tjera
Përkrahja e pjesëmarrjeve në turne jashtë vendit
Topa, kupa e rekuizita për turne dhe klube
Mëditjet për mbikëqyrje të turneve
Konferencat dhe kuvendet e ITF dhe ETF
Kampionati Ekipor (Shpërblimet, ushqim e pije, panot)
Turneu “Ladies Open” (Premitë, panot)
Ceremonia e Shpërblimeve “Laureatët e Vitit”
Mbledhjet (Kuvendi, referët, Bordi)
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12. SHPENZIMET E ZOTUARA
Më
31 dhjetor
2018
(EUR)

Më
31 dhjetor
2017
(EUR)

3,323
1,672
702
35
5,732

7,880
1,236
1,379
1,189
300
11,984

Paga dhe mëditje
Përkrahja e pjesëmarrjeve në turne jashtë vendit
Auditimi i jashtëm
Topa, kupa e rekuizita për turne dhe klube
Anëtarësitë vjetore
Shpenzimet e tjera të zotuara
Gjithsej shpenzimet e zotuara

Bilanci i shpenzimeve të zotuara për paga dhe mëditje më 31 dhjetor 2018 në shumën 3,323 EUR ka të
bëjë me pagat për Zyrtarin Financiar dhe Administriv (8 muaj), si dhe për ish-Sekretarin e Përgjithshëm
(3 muaj). Këto ishin po ashtu pjesë e bilancit të shpenzimeve të zotuara për paga e mëditje më 31 dhjetor
2017 në vlerë 7,880 EUR por të cilat nuk u puguan gjatë vitit 2018.
13. TË HYRAT E SHTYERA SIPAS DONATORIT DHE PROJEKTIT
Bilanci sipas donatorit dhe projekteve më 31 dhjetor 2018 është e dhënë në vijim:
Më
31 dhjetor
2017
(EUR)

Shtuar
Gjithsej të
gjatë disponueshme
2018
në 2018 Shpenzimet
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Më
31 dhjetor
2018
(EUR)

Financuar nga
MKRS
ITF
ETF
M. Rexhepi
KOK
Hymeri Kleeman (natyrë)
Fonde të pakufizuara

-

51,761
6,641
3,867
2,700
979
4,451
70,399

51,761
6,641
3,867
2,700
979
4,451
70,399

(51,761)
(6,641)
(3,867)
(2,700)
(979)
(4,451)
(70,399)

-

ITF Grant për digjitalizim
Grant “Dita e tenisit”
Fonde të kufizuara

-

5,235
1,964
7,199

5,235
1,964
7,199

-

5,235
1,964
7,199

Të hyra të shtyera

-

77,598

77,598

(70,399)

7,199

Struktura e shpenzimeve
Shpenzimet e financuara nga grantet
Shpenzimet e financuara nga të hyrat e tjera
Shpenzimet e financuara nga fondet
Gjithsej shpenzimet

EUR
(70,399)
(73)
(3,920)
(74,392)
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13.

TË HYRAT E SHTYERA SIPAS DONATORIT DHE PROJEKTIT (VAZHDIM)

Bilanci sipas donatorit dhe projekteve më 31 dhjetor 2017 është e dhënë në vijim:

Më
31
dhjetor
Shtuar
2016 gjatë 2017
(EUR)
(EUR)

Gjithsej
të disponueshme
në 2017
(EUR)

Shpenzimet
(EUR)

Shpenzi
met e
jashtëMë
zakonsh 31 dhjetor
2017
me
(EUR)
(EUR)

Financuar nga
MRKS
ITF
M. Rexhepi
Fonde të pakufizuara

-

61,000
6,500
3,000
70,500

61,000
6,500
3,000
70,500

(61,000)
(5,696)
(3,000)
(69,696)

(804)
(804)

-

Të hyrat e shtyera

-

70,500

70,500

(69,696)

(804)

-

EUR

EUR
(69,696)
(10,500)

Struktura e shpenzimeve
Shpenzimet e financuara nga grantet
Shpenzimet e jashtëzakonshme
nga të cilat:
Të financuara nga të hyrat
Të financuara nga fondet
Gjithsej shpenzimet dhe daljet e jashtëzakonshme
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14. MENAXHIMI I RREZIKUT FINANCIAR
Aktivitetet e Federatës mund të ekspozohen ndaj një sërë rreziqesh financiare, duke përfshirë rrezikun e
likuiditetit, kredisë dhe rreziqet që lidhen me ndryshimet në kurset e këmbimit valutor. Menaxhimi i
rrezikut kryhet nga menaxhmenti i Federatës bazuar në disa politika dhe procedura të shkruara paraprake
të miratuara që mbulojnë menaxhimin e përgjithshëm të rrezikut, si dhe fusha specifike.
14.1

Rreziku kreditor

Federata i nënshtrohet rrezikut kreditor nëpërmjet aktiviteteve të saja të shitjes (arkëtimit të anëtarësive).
Në këtë aspekt, rreziku kreditor për Federatën buron nga mundësia që palët e ndryshme të mos paguajnë
obligimet e tyre sipas rregulloreve. Shuma e ekspozimit kreditor në datën e raportimit me këtë rast
përfaqësohet nga shuma e bartur e të arkëtueshmeve në pasqyrën e pozicionit financiar.
14.2

Rreziku i tregut

Rreziku i tregut është rreziku që ndryshimet në çmimet e tregut, siç janë kurset e këmbimit valutor dhe
normat e interesit, do të ndikojnë në të ardhurat e Federatës ose në vlerën e instrumenteve financiare në
posedim. Qëllimi i menaxhimit të rrezikut të tregut është të menaxhojë dhe kontrollojë ekspozimin e
rrezikut të tregut brenda parametrave të pranueshëm, duke optimizuar kthimin.
Rreziku i kursit të këmbimit
Federata është e ekspozuar ndaj lëvizjeve të kursit të këmbimit kur transaksionet kryhen në monedha joEuro dhe me bilancin e mjeteve në llogarinë USD në datën e raportimit, mirëpo këto rreziqe nuk janë
gjithaq materiale. Federata nuk spekulon ose nuk angazhohet në tregtimin me instrumenta derivativë.
14.3

Rreziku i normave të interesit

Federata nuk është e ekspozuar ndaj rrezikut të normës së interesit meqë nuk ndërmerr investime dhe
nuk ka detyrime në instrumente financiare që gjenerojnë interes apo janë të varura nga normat e interesit.
14.4

Rreziku i likuiditetit

Rreziku i likuiditetit definohet si rrezik që maturimi i aseteve dhe detyrimeve të mos përputhet. Federata
është zotuar për ta monitoruar likuiditetin në baza periodike në mënyrë që t’i menaxhojë obligimet kur
ato bëhen të pagueshme. Gjatë viteve të përfunduara më 31 dhjetor 2017 dhe 2018 Federata u përball
me problemin e likuiditetit, kryesisht për shkak të vonesave në arkëtimin e granteve të pritura nga
MKRS, dhe financimi i shpenzimeve shpesh u bë falë huazimeve afatshkurtëra nga komuniteti i tenisit.
14.5

Vlera reale e instrumenteve financiare

Vlera e drejtë përfaqëson çmimin që do të pranohej për shitjen e një aseti ose që do të paguhej për ta
shuar një detyrim në një transaksion të rregullt në mes të palëve në treg në datën e matjes. Vlera bartëse
e të gjitha pasurive dhe detyrimeve financiare të paraqitura në pasqyrat financiare përafrojnë vlerat e
tyre të drejta.
15. NGJARJET PASUESE
Pas 31 dhjetorit 2018 dhe deri në datën e aprovimit të këtyre pasqyrave financiare, nuk ka pasur ngjarje
rregulluese të pasqyruara në pasqyrat financiare ose ngjarje të tjera që janë materialisht të rëndësishme
për shpalosje në këto pasqyra financiare.
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