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Shtojca 1

Njësia Jo Fitimprurëse INSTITUTI SHQIPTAR I SHKENCAVE

Periudha Periudha

Raportuese 2021 Raportuese 2020

Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre 7,103,511 2,753,547

Të drejta dhe interesi i arkëtueshëm 496,258 273,752

Kontribute të arkëtueshme ( Te  mbipaguara ne tatime ) 1,250 1,250

Te tjera te drejta 72,308

Investime financiare afat gjata

Aktive të kufizuara për investime në toka, ndërtesa dhe pajisje 0

Toka, ndërtesa dhe pajisje 1,098,997 1,136,987

Investime të tjera afat gjata 0

Totali   Aktiveve 8,772,324 4,165,536

D E T Y R I M E T
Të pagueshme,sigurime e tatime page e burim) 431,716 337,912

Dëftesa të pagueshme-PAGA 54,791 0

Kontribute të marra në avancë(FURNITORE) 265,789 213,569

Te tjera detyrime 967

Grante 0

Premtime të kushtëzuara për të dhënë 0

Hua afat gjatë 0

Totali   Detyrimeve 753,263 551,481

A K T I V E T     N E T O 8,019,061 3,614,055

Të kufizuara 6,684,727 2,488,049

a) Tokë ose vepra arti të dhuruara për t'u përdorur për qëllime 0

specifike me përcaktimin që të ruhen apo të mos shiten 0

b) Aktive të dhuruara me qëllimin për t'u investuar dhe siguruar 0

prej tyre burime të përhershme të ardhurash 0

c)te kufizuara nga donatoret te kushtëzuara  ne kontratë 6,684,727 2,488,049

Të pakufizuara 1,334,334 1,126,006

Totali   Aktiveve  Neto 8,019,061 3,614,055

TOTALI   AKTIVE NETO+DETYRIMET 8,772,324 4,165,536

A K T I V E T

Pasqyra  e  Pozicionit  Financiar  te  Vitit  2021

Nr



Shtojca 2

Njësia Jo Fitimprurëse

2,021 2,020

Periudha Periudha

Raportuese Raportuese

Ndryshimi në aktivet neto të pakufizuara: 208,328 -902,685

Te ardhurat

Të ardhura nga tarifat e anëtarësimit

Të ardhura nga donacionet dhe kontributet vullnetare

Të ardhura nga grantet qeveritare apo nga agjenci të tjera të financimit

Të ardhura nga projekte te ndryshmet(hyre gjate vitit) 33,795,523 13,360,575

Tarifat për shërbimet

Të ardhura nga aktivitetet tregtare

Të ardhura të tjera 261,601

Totali i të ardhurave nga aktivet neto të pakufizuara 33,848,796 14,263,260

Aktive neto të çliruara nga kufizimet: -4,196,678 5,172,201

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 -4,196,678 5,172,201

Totali i të ardhurave nga aktivet neto të pakufizuara: 29,652,118 19,435,461

Shpenzime për aktivitetet 29,652,118 19,435,461

1 Shpenzime për aktivitete 16,641,235 7,293,877

2 Shpenzime paga e sig.per aktivitet e me sipërme 10,598,460 8,635,922

3 Shpenzime përgjithshme administrative 2,412,423 3,505,662

Totali i shpenzimeve(1+2+3) 29,652,118 19,435,461

Rritja/Rënia në aktivet neto të pakufizuara (A) 208,328 -902,685

Ndryshimi në aktivet neto të kufizuara: 4,196,678 -5,172,201

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) 0 -5,172,201

Rritja/Rënia në aktivet neto përkohësisht të kufizuara (B) 4,196,678 -5,172,201

Ndryshimi në aktivet neto (A + B) 4,405,006 -6,074,886

Aktive neto në fillim të vitit 3,614,055 9,688,941

Aktive neto në fund të vitit 8,019,061 3,614,055

Pasqyra  e  Performances   31.12.2021

Nr Përshkrimi i zërit

(Shpenzimet të paraqitura sipas funksionit)
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2021 Periudha 2020 Periudha

Raportuese Raportuese

Ndryshimet në aktivet neto 4,405,006 -6,074,886

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

aktivitetet e shfrytëzimit:

Amortizimi dhe zhvlerësimi 583,493 319,083

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 -294,814 1,654,455

Shpenzime të parapaguara-detyrime t 201,782 -347,856

Bamirësi në mirëbesim të arkëtueshme

Të pagueshme

Bamirësi mbi baza vjetore

Flukse neto nga aktivitetet e shfrytëzimit -93,032 1,306,599

AKTIVITETET INVESTUESE -545,503 -299,750

Blerje / Shitje investimesh

Blerje / Shitje e Aktiveve afatgjata -545,503 -299,750

Principal i arkëtuar nga dëftesat e arkëtueshme

Të arkëtuara në avancë nga dëftesa të arkëtueshme

Flukse neto nga aktivitetet investuese

AKTIVITETET FINANCUESE 0

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 4,349,964 -4,748,954

Mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre në fillim të periudhës 2,753,547 7,502,501

Mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre në fund të periudhës 7,103,511 2,753,547

Mjete monetare të paguara gjatë periudhës për interesa 0 0

Mjete monetare të paguara gjatë periudhës për tatim taksa 3,708,307 2,811,527

Tatim ne burim 508,432 320,053

Tatim page e sigurime 3,184,875 2,476,474

Taksa vendore 15,000 15,000

leke

Pasqyra  e  Flukseve te Mjeteve Monetare  31.12.2021

Metoda Indirekte

Nr Pershkrimi i zerave



Organizata : Instituti Shqiptar I Shkencave 
NIPT  L11529451L

PASQYRA E ASETEVE DHE AMORTIZIMIT 
31.12.2021

Klasa Përshkrimi Date Sasi Çmimi
 Asete fikse  

31.12.2020 
 Blerje gjate  2021 

Shitje gjate 

2021

Asete fikse   

31/12/2021

Amortizim  ne  

31.12.2020

Dep 

periods 

no (ne 

muaj)

%
Amortizim ne  

2021

Pakësim 

Amortizimi ne 

2021

Amortizimi i 

akumuluar  

31/12/2021

Asete fikse 

vlera neto  

31/12/2021

2181 40,000           -                   0 105,000 19,250 20 17,150 0 36,400 68,600
1 DOLLAP 02.01.2020 1 65,000 65,000 0 0 65,000 11,917 12 20 10,617 0 22,534 42,466

2 BANAK 02.01.2020 1 40000 40,000          -                  -            40,000            7,333         12 20 6,533       -             13,866           26,134      

2182 1,351,070         545,503           348,801 1,547,772 299,833 15 331,992 114,450 517,375 1,030,397
1 INFORMATIKE GJENDJE ME 31.12.2020 1,156,320     -                  348,801   807,519          289,080    12 25 229,130   114,450    403,760         403,759    

2 HDD 1TB 15.06.2020 1 12400 12,400          -                  -            12,400            1,550         12 25 3,100       -             4,650             7,750         

3 TELEFON 03.09.2020 1 129700 129,700        -                  -            129,700          8,106         12 25 32,425     -             40,531           89,169      

4 SISTEM FINANCIAR BILANC 13.11.2020 1 52650 52,650          -                  -            52,650            1,097         12 25 13,163     -             14,260           38,391      

5 KOMPJUTER 27.02.2021 1 50500 -                 50,500            50,500            -             10 25 10,521     -             10,521           39,979      

6 KOMPJUTER 21.06.2021 1 101363 -                 101,363          101,363          -             6 25 12,670     -             12,670           88,693      

7 KOMPJUTER 21.06.2021 1 51425 -                 51,425            51,425            -             6 25 6,428       -             6,428             44,997      

8 KOMPJUTER 21.06.2021 1 153545 -                 153,545          153,545          -             6 25 19,193     -             19,193           134,352    

9 CELULAR 21.10.2021 1 128680 128,680          128,680          2 25 5,362       5,362             123,318    

10 CELULAR 31.12.2021 1 59999 -                 59,990            59,990            -             0 25 -           -             -                 59,990      

1,391,070         545,503           0 1,652,772 319,083 349,142 114,450 553,775 1,098,997TOTALI



NR PERSHKRIMI VLERA 

1 Shpenzime per aktivitete 16,641,235    

2 shpenzime paga e sig. per aktivitetet 10,598,460    

3 shpenzime te tjera te përgjithshme , utilitete , mirëmbajtje, administrim 2,412,423      

29,652,118    

PASQYRA E SHPENZIMEVE 



Nr Burimi Titull Projekti Ref. Kontrate Vlere Kontrate 

Vlere Transaksioni 

Vjetor

Vlera e 

transaksionit ne 

ALL

1

Swiss Agency for Development and 

Cooperation  SDC

Monitorimi Qytetar dhe Transparence mbi Kontraktore 

Privat te Bashkive per Sherbime dhe Investime Publike G_2061 CHF 35,000 ALL 1,951,807 1,951,807      

2

U.S Democracy Commission, Small 

Grants

 Contracting in a state of Natural Disaster Covid19- 

Stregnthening Independent Monitoring Mechanisms SAL60020GR039 $20,000 USD 10 000 1,035,500      

3 OSCE Presence in Albania 

Enhancing policies and strengthening the capacities, 

transparency and accountability of Public Procurement 

System in Albania NO.579505 ALL1,995,208 ALL 1,396,646 1,396,646      

4

National Endowment for 

Democracy Promoting Transparency of Public Spending 2020-0507 $120,000 USD 70 000 7,271,200      

5

Minister of Foreign Affairs, the State 

of Netherlands

Improvement Policy Debate and Accountability to 

Delivering on Foundamentals  First, through the 

Establishment of Cluster  One  EU Negotiations Platform - 

Albania ( C1-EU- NPA) C1-EU-NPA € 46,850 EURO 23 425 2,852,930      

6

The Swedish International 

Development Cooperation Agency, 

Sida

Open Data, Access and Transparency  over sector 

exposed to Risk of Corruption NO.14604 SEK 4,400,000 EURO 156 464.99 19,287,439    

33,795,522    

PASQYRA E BURIMEVE TE HYRA GJATE VITIT

TOTAL
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SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE  

 

Instituti Shqiptar i Shkencave 

NIPT: L11529451L 

 

Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2021 

(Të gjitha balancat janë në Lekë). 

 

 

1.     Informacione te përgjithshme 

 

Instituti Shqiptar i Shkencave është krijuar me Vendim Gjykate nr. 3048 datë 28.03.2011. 

Forma ligjore e subjektit është Organizatë jo Fitimprurëse OJF. 

Subjekti   është i regjistruar  më  datë 29.03.2011  ne  Drejtorinë e Përgjithshme  të Tatimeve  

me  NIPT: L11529451L. 

Selia e Organizatës është në Rrugën  Asim Vokshi Pallati 13/25 kati  3. Tirane. Organizata 

nuk ka dege të tjera brenda apo jashtë vendit. 

 

Organet Drejtuese të Organizatës janë: 

I. Mbledhja e Përgjithshme e Anëtarësisë e përbëre nga 5 Anëtar Themelues 

II. Drejtori Ekzekutiv zonja Aranita BRAHAJ 

III. Sekretari i Përgjithshëm zonja Besjana HYSA 

V. Bordi Këshillimor (organ pa te drejta vendim - marrje) 

 

Objekti  i veprimtarisë  se shoqatës është  përcaktuar hollësisht  ne Statut. 

 

 

2.   Përmbledhje e politikave kontabël 

 

Bazat e përgatitjes së pasqyrave financiare 

 

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me ligjin shqiptar ‘Për kontabilitetin dhe 

Pasqyrat Financiare” dhe me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit. Ato janë përgatitur mbi  

bazën e parimit te kostos historike, duke e kombinuar me elemente të metodave të tjera  dhe 

parimit  te të drejtave te konstatuara. Ato paraqiten ne monedhën vendase, Lekë Shqiptar 

(Lekë). 

 

Ne paraqitjen e pasqyrave financiare te vitit 2021  është zbatuar formati i Standardit 

Kontabël të Kontabilitetit për OJF 
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Parimet kontabël më domethënëse që janë përdorur , janë si më poshtë: 

 

Njohja e te ardhurave dhe shpenzimeve 

Të ardhurat dhe shpenzimet njihen sipas kontabilitetit të të drejtave të konstatuara. Të 

ardhurat nga  donacionet  janë njohur  ne momentin e arkëtimit te tyre. Të ardhurat nga 

kryerja e shërbimeve njihen në varësi të fazës, në të cilën ndodhet  kryerja e shërbimit në 

datën e bilancit dhe ardhurat dhe shpenzimet që lidhen me shërbimin mund të përllogariten 

me besueshmëri. Të ardhurat vlerësohen me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar. 

Shpenzimet njihen atëherë kur ato sigurohen prej te tretëve.  

Të ardhurat  e siguruara nga Grantet  mund te jene  te kufizuara  ose  te pa kufizuara, në 

varësi te kushteve te vena nga grantdhënësit dhe të parashikuara në kontratë dhe në Draft 

Buxhetet e Miratuara pjesë e Kontratës së Grantdhënies. 

 

Monedhat e huaja 

Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në lekë, me kursin zyrtar të këmbimit të 

Bankës së Shqipërisë në datën e kryerjes së transaksionit në hyrje. Në çdo datë bilanci, zërat 

monetarë të bilancit të shprehur në monedhë të huaj rivlerësohen me kursin zyrtar të 

këmbimit  në datën e bilancit. Zërat jomonetarë, të shprehur në monedhë të huaj, maten në 

termat e kostos historike dhe nuk rivlerësohen. Ndryshimi i kurseve të këmbimit njihet në 

pasqyrën e të ardhurave ( Pasqyra e Performances). 

 

Kërkesat për t’u arkëtuar 

Kërkesat për t’u arkëtuar, të ardhurat e konstatuara dhe llogari të tjera afatshkurtra dhe 

afatgjata, për t’u arkëtuar në parà regjistrohen në bilanc me kosto të amortizuar. Kështu që 

kërkesat afatshkurtra regjistrohen në bilanc me vlerën e tyre neto të realizueshme (e cila  

raportohet, ose dokumentohet me dokumente vërtetuese; për shembull në një derdhje, 

parapagim, kontratë ose dokument tjetër). 

 

Pasivet  financiare 

Detyrimet, furnitorët, shpenzimet e konstatuara dhe të tjera afatshkurtra dhe afatgjata, për t’u 

shlyer në parà, në përgjithësi, mbahen me koston e amortizuar në bilanc. Kostoja e 

amortizuar e pasiveve financiare afatshkurtra, në përgjithësi, është e barabartë me vlerën e 

tyre nominale; kështu që pasivet  financiare afatshkurtra mbahen në bilanc në vlerën e tyre 

neto të realizueshme (për shembull, të raportuar në një faturë, kontratë ose dokument tjetër). 

 

Aktivet e qëndrueshme të trupëzuara  

Aktivet afatgjata materiale (AAM-të) bazohen ne modelin e kostos. Në bilanc, një element i 

AAM-së paraqitet me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe ndonjë humbje të akumuluar 

nga zhvlerësimi. Amortizimi është llogaritur mbi bazën e metodës lineare për AAJM dhe  

mbi bazën e vlerës se mbetur për  te gjitha aktivitet e qëndrueshme. Normat e  aplikuar është 

25 %  dhe 20% për te gjitha pajisjet ne inventar. 
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1. Aktive monetare (likuiditete në  bankë). 

 

Gjendjet e mjetet monetare ne banke dhe arke, ne leke dhe valute, ne datat  31 Dhjetor 2020  

dhe 31 Dhjetor 2021  janë si me poshtë: 

 

A E M E R T I M I Ref. Llog. 

Viti 

raportues  

31.12.2021 

Viti 

paraardhës 

31.12.2020 

1 Aktive monetare 512Lek, USD, Euro 7,103,511 2,753,547 

 

Gjendjet e llogarive  te likuiditeteve te paraqitura ne pasqyrat financiare janë te njëjta me të 

dhënat e kontabilitetit rrjedhës dhe konfirmohen me nxjerrjet e llogarive bankare dhe 

inventarët  fizike te monedhave. Tepricat  e shprehura  në monedhë të huaj, janë përkthyer  ne 

Leke  duke përdorur kursin e këmbimit të fundit te ushtrimit te Bankës  se  Shqipërisë. 

Numri llogarive bankare është  nëntë. Tre llogari janë  ne monedhën Lekë , tre të tjera  ne  

Monedhën dollarë dhe Tre  llogari ne  monedhën  Euro. Hapja e tyre është bere ne  funksion 

të nevojës për veprimeve rrjedhëse dhe llogari të veçanta për zbatim projekti. Te gjitha 

llogarite  janë  pranë Bankës Kombëtare Tregtare Tirane dhe bankës Intesa San Paolo. 

 

2 Aktive të tjera financiare afatshkurtra 

 

Kërkesat e arkëtueshme dhe aktive te tjera financiare, ne fillim dhe ne fund te ushtrimit 

kontabël 2021  deklarohen  si vijon: 

 

EMERTIMI Ref .llog. 

Viti 

raportues  

31.12.202

1 

Viti 

paraardhës 

31.12.2020 

3 Aktive të tjera financiare afatshkurtra       

 (i)  Te drejta dhe interesa te arkëtueshme 467-487 496,258 273,752 

(ii) Te tjera te drejta  467 72,308 0 

(iii

)  

Te drejta dhe interesa te arkëtueshme - 

TVSH e paguar + TAP 445,442 
1,250 1,250 

 

Ne “Llogari / Te drejta dhe interesa te arkëtueshme, përfshihen të drejta që Organizata ka 

kundrejt një donatatori për situacione te njohura por të paarkëtuara  deri me 31.12.2021,si dhe 

një paradhënie si garanci kontratë qiraje. 

Ne Llogari / Te drejta dhe interesa te arkëtushme - është  pasqyruar tatimi mbi pagën   i mbi 

paguar ne  tatimet .  Shuma 1250 Lekë është tatim page  i mbipaguar dhe përputhet me  

sistemin tatimore. 

Shifrat e më sipërme përputhen  me deklaratat tatimore. 

Në “ Llogarinë / Të tjera të drejta “ përfshihen parapagime me konstatim. 
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Drejtimi mendon se të gjitha kërkesat  do të arkëtohen në një periudhë afatshkurtër me vlerën 

e tyre nominale dhe nuk parashikon rënie ne vlere,ndërsa  kërkesat  e arkëtushme  qe lidhen  

me TAP-in   te derdhur  me tepër do  te mbahet për  te mbuluar  detyrimet  qe rrjedhin  nga 

veprimtaria ne periudhën pasardhëse. 
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3.Aktivet Afatgjata Materiale(AAM-te) 

 

Gjendjet dhe lëvizjet e aktiveve afatgjata materiale ne pasqyrat financiare paraqitet  : 

 

  EMERTIMI Ref .llog. 

Viti 

raportues  

31.12.2021 

Viti 

paraardhës 

31.12.2020 

 Aktive afatgjata material       

(i)  Toke, ndërtesa dhe pajisje           218 1,098,997 1,136,987 

  Totali    1,098,997 1,136,987 

 

Ne aktivet afat gjata materiale janë pasqyruar:  vlera e mbetur e pajisjeve  te zyrës  e cila 

përbëhet nga   pajisje informatike dhe pajisje  te tjera  te zyrave: Vlera fillestare  minus 

amortizimin qe pasqyrohen  ne  balance  ne llogaritë e referencës. 

Vlerësimi  i tyre është bërë me vlerën neto kontabël.  

Dhe grupimi i tyre është   bëre sipas standardit përkatës te kontabilitetit. 

 

Gjendja dhe ndryshimet e AAM-ve, amortizimet dhe zhvlerësimet 

Amortizimi për vitin ushtrimore  është llogaritur  mbi  vlerën e mbetur te të aktiveve te 

qëndrueshme qe kane qene  gjendje ne fillim te vitit si dhe ato qe janë blerë gjatë vitit. Norma 

e amortizimit e aplikuar  është e barabarte me 25% të vlerës së mbetur, shtuar me 

amortizimin e blerjeve të bëra gjate vitit. 

 

 

DETYRIMET 

 

 B E M E R T I M I Ref. llog 

Viti 

raportues  

31.12.2021 

Viti 

paraardhës 

31.12.2020 

2 

Të Pagueshme -

Sigurime+TAP+TAB 431,442,448 
431,716 337,912 

  Totali    431,716 337,912 

 

Në detyrimet  afat shkurtra   janë pasqyruar detyrimet  e muajit Dhjetor  për  sigurimet 

shoqërore e shëndetësore, për tatimin  mbi page  tatimin ne burim, të  cilat janë likuiduar në 

Janar  te vitit  ushtrimore sipas afateve te përcaktuara nga shteti. 

 

Detyrime  te tjera 

 B E M E R T I M I Ref.llog 

Viti 

raportues  

31.12.2020 

Viti 

paraardhës 

31.12.2020 

3 Detyrime për paga 421 54,791  0 
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 4 

Detyrime ndaj 

analisteve(furnitor)  401 
265,789 213,569 

 

Ne detyrime ndaj  analisteve janë pasqyruar detyrimet për punën e kryer, në zbatim të 

projekteve, për te cilët është njohur situacion ose faturë për punën e kryer prej tyre, por 

pagesa nuk është bëre ende. Këto do të shlyhen gjatë vitit 2022 

 

 

AKTIVE  NETO 

Këtu janë pasqyruar  diferenca  ndërmjet  aktiveve dhe detyrimeve. Totali  i te ardhurave  neto 

pasqyron tepricën e totalit   te aktivit  të pasqyrës  së pozicionit  financiar  me detyrimet e 

pasqyruar  po në këtë pasqyre. 

 

  EMERTIMI Ref .llog. 

Viti 

raportues  

31.12.2021 

Viti 

paraardhës 

31.12.2020 

  TOTALI AKTIVE  NETO 758, 8,019,061 3,614,055 

 Te  kufizuara  6,684,727 2,488,049 

 

a)toke ose vepra arti  te dhuruara për tu 

përdorur për qëllime  
    

 

specifike me përcaktim që të ruhen të mos 

shiten  
    

 

b)aktive te dhuruara me qëllimin për tu 

investuar  
    

 

c)te kufizuara nga donatoret te 

kushtëzuara  me kontratë  
 6,684,727 2,488,049 

 Te pa kufizuara   1,334,334 1,126,006 

 Totali  8,019,061 9,688,941 
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PASQYRA E AKTIVEVE ( PERFORMANCES) 

 

Te ardhura të realizuara gjate ushtrimit, 

N

r. 
Përshkrimi i Elementëve 

Ref

ere

nca

t 

Nr. 

llog

. 

Viti 

raportues  

31.12.2021 

Viti 

paraardhës 

31.12.2020 

 Të ardhura nga tarifat e anëtarësimit     

 Të ardhura nga donacionet dhe kontributet vullnetare      

 

Të ardhura nga grantet qeveritare apo nga agjenci të 

tjera të financimit  
    

 Të ardhura nga investimet apo dhurimet  33,795,523 13,360,575 

 Tarifat për shërbimet      

 Të ardhura nga aktivitetet tregtare      

 Të ardhura të tjera  261,601   

 

Totali i të ardhurave nga aktivet neto të 

pakufizuara  
33,848,796 14,263,260 

 

Totali i aktiveve neto të çliruara nga kufizimet 

(ndryshimi aktive,rritja ose rënia)  
-4,196,678 5,172,201 

A 

Totali  i te ardhurave aktive neto te pa kufizuara 

+ te Çliruara 

700

-

799 

29,652,118 19,435,461 

     

 

Të ardhurat neto  te realizuara  gjate vitit ushtrimore 33 795 523 (tridhjetë e tre milion e 

shtatëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e njëzet e tre) Leke,  te cilat  janë të / pa 

kufizuara  sipas kushteve te kontratës nënshkruar ndërmjet organizatës dhe donatorëve respektiv, 

këtyre u është shtuar dhe ndryshimi i aktiveve te kufizuara  e te pa kufizuara (+-) në fillim e në 

fund të vitit ushtrimor, si dhe të ardhura të tjera. 

 

 

Shpenzimet e veprimtarisë kryesore. 

 

N

r 
Përshkrimi i Elementëve 

Referenc

Nr. Llog. 

Viti 

raportues  

31.12.2021 

Viti 

paraardhë

s 

31.12.2020 

1 Shpenzime për aktivitete 601-608 16,641,235 7,293,877 

2 Shpenzime paga e sig. për aktivitet e më 641-644 10,598,460 8,635,922 
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sipërme 

3 Shpenzime te përgjithshme administrative 613,681 2,412,423 3,505,662 

  Totali i shpenzimeve(1+2+3) 600-700 29,652,118 19,435,461 

. 

Kostoja e punësimit, pagë dhe sigurime shoqërore, është pasqyruar saktësisht si shpenzim me 

vlerën e realizuar dhe të dokumentuar. Ato janë  ndara ne shpenzime për paga e sigurime për 

punonjësit e projekteve  dhe shpenzime për paga e sigurime për administratën e OJF-se 

Ne shpenzimet e përgjithshme te administrimit  janë pasqyruar shpenzime për aktivitete, 

shpenzimet për qiranë dhe shpenzimet e tjera administrative. 

 

Një pjese  e shpenzimeve administrative janë  mbuluar nga projektet  te tjerat nga vete 

organizata nga rezervat  ne aktive te pakufizuara qe ka pasur gjendje  ne fillim te vitit 

ushtrimor. 

 

Shpenzimet  e amortizimit  janë përllogaritur  me  normat e lejuara respektivisht mbi   vlerën 

e mbetur  te aktiveve te qëndrueshme dhe janë përfshirë në shpenzimet e tjera. Ne postin  

shpenzime te tjera janë pasqyruar  shpenzimet e tjera të administrimit  mirëmbajtjes, 

amortizimi aseteve. 

Numri  mesatar  i të punësuarve  për të cilët është paguar  sigurimi shoqërore e shëndetësore 

është 6 punonjës. 

 

N

r 
Përshkrimi i Elementëve  

Viti 

raportues  

31.12.2021 

Viti 

paraardhë

s 

31.12.2020 

 Shpenzime për pagat 8,635,921 8,635,921 

a Pagat 9,307,065 7,694,069 

b Sigurime shoqërore dhe te ngjashme 1,291,395 941,852 

 

Pagat janë kryesisht shpenzime të mbuluara nga Buxhete sipas Projekteve. Po njësoj edhe 

sigurimet shoqërore dhe Të Detyrueshme nga Paga. Paga për veprimtari administrative 

institucionale janë fare pak kundrejt kosto total Paga për zbatim Projekti. 

 

Nr Përshkrimi i Elementëve  

Viti 

raportues  

31.12.2021 

Viti 

paraardhë

s 

31.12.2020 

 

Ndryshimi në aktivet neto (A + B )te kufizuara+pa 

kufizuara 
4,405,006 -6,074,886 

 Aktive neto në fillim të vitit 3,614,055 9,688,941 

  
Aktive neto në fund të vitit 8,019,061 3,614,055 
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Ne fund te vitit ushtrimor 2021,  kemi  gjendje aktive neto  prej  8 019 061 Lekë. Pozicion 

financiar më i mirë kundrejt vitit të mëparshëm ushtrimor. 

 

 

Shpenzimet e  paguara për llogari te Tatimeve  e taksave janë pasqyruar si me poshtë: 

 

N

r 
Përshkrimi i Elementëve  

Viti 

raportues  

31.12.2021 

Viti 

paraardhës 

31.12.2020 

  Mjete monetare te pagura  për tatim taksat 
3,708,307 2,811,527 

  Te  ndara si me poshtë:     

  Tatim  ne burim 508,432 320,053 

  Tatim page+sigurime shëndetësore, sheqerore 3,184,875 2,476,474 

  Taksa bashkie 15,000 15,000 

 

 

Transaksione te palëve të lidhura 

 

Të gjitha Transaksionet janë kryer në formën e duhur, shoqëruar me dokumentacion përkatës 

dhe në respekt të rregullit dhe përcaktimit ligjor. 

 

 

Ngjarjet pas datës se bilancit dhe vazhdimësia e shfrytezimit 

 

Asnjë ngjarje e rëndësishme nuk ka ndodhur pas datës se miratimit te pasqyrave financiare. 

 

 

Shifrat krahasuese 

Ne paraqitjen e pasqyrave financiare te vitit 2021 është zbatuar formati i SKK-ve për OJF Ky 

standard është  përshtatur edhe për vitin paraardhës, prandaj shifrat  respektive   janë të 

krahasueshme edhe me vitet paraardhëse. 

 

 

 

Vijueshmëria e aktivitetit: 

Organizata ka performancë të konsoliduar financiare, ka Kontraktime nga Donator dhe 

garantohet vazhdimësia për disa aktivitete buxhetore viti pasues.  Gëzon besim dhe reputacion 

tek palët ndërvepruese si donator, bashkëpunëtorë dhe staf. Ka asete të mira në burime 

njerëzore. 

Organizata ka emër të mirë në sektorin e Organizatave Jo Qeveritare dhe Jo Fitimprurëse për 

shkak të Misionit, Objektivave dhe Aktiviteteve Publike që Realizon. 
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Veprimtaria karakterizohet nga respektim i ligjit dhe korrektesa në ushtrimin e detyrave si 

subjekt me detyrim për raportime periodike pranë autoriteteve tatimore. 

                    

 

DREJTORI  EKZEKUTIV 

 

Aranita  BRAHAJ                        

 

Tirane më, 20/01/2022  

 

 

` 


