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Njesia Jo Fitimprurese INSTITUTI SHQIPTAR I SHKENCAVE

Periudha Periudha

Raportuese 2018 Paraardhes 2017

Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre 11,120,524 3,178,396

Të drejta dhe interesi i arkëtueshëm 446,019 588,171

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

Investime financiare afat gjata

Aktive të kufizuara për investime në toka, ndërtesa dhe pajisje

Toka, ndërtesa dhe pajisje 1,151,428 1,297,438

Investime të tjera afat gjata

Totali   Aktiveve 12,719,221 5,065,255

D E T Y R I M E T
Të pagueshme,sigurime e tatime page e burim) 362,646 470,758

Dëftesa të pagueshme-PAGA 21,300

Kontribute të marra në avancë(FURNITORE) 2,121,609

Grante

Premtime të kushtëzuara për të dhënë

Hua afat gjatë

Totali   Detyrimeve 2,505,555 470,758

A K T I V E T     N E T O 10,213,666 4,594,497

Të kufizuara 7,660,250 2,498,708

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

specifike me përcaktimin që të ruhen apo të mos shiten

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

prej tyre burime të përhershme të ardhurash

c)te kufizuara nga donatoret te kushtezuara  ne kontrat 7,660,250 2,498,708

Të pakufizuara 2,553,416 2,095,789

Totali   Aktiveve  Neto 10,213,666 4,594,497

TOTALI   Aktiveve  Neto+DETYRIMET 12,719,221 5,065,255

A K T I V E T

Pasqyra  e  Pozicionit  Financiar  te  Vitit  2018

Nr



Shtojca 2
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2,018 2,017

Periudha Periudha

Raportuese Para ardhese

Ndryshimi në aktivet neto të pakufizuara: 457,627 -1,654,211

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 investimet apo dhurimet(hyre gjate vitit) 35,596,954 22,362,495

Tarifat për shërbimet

Të ardhura nga aktivitetet tregtare

Të ardhura të tjera

Totali i të ardhurave nga aktivet neto të pakufizuara 27,479,078 24,016,706

Aktive neto të çliruara nga kufizimet: 2,498,708 -1,646,034

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 2,498,708 -1,646,034

Totali i të ardhurave nga aktivet neto të pakufizuara: 29,977,786 25,662,740

Shpenzime për aktivitetet 29,977,786 25,662,740

1 Shpenzime administrimi dhe të tjera të përgjithshme,qera  e tjer) 4,963,635 3,754,188

2 Shpenzime paga e sig.per aktivitet e me sipeme 15,078,934 12,564,507

3 Shpenzime te tjera 9,935,216 9,344,045

Totali i shpenzimeve(1+2+3) 29,977,785 25,662,740

Rritja/Rënia në aktivet neto të pakufizuara (A) 457,627 -1,654,211

Ndryshimi në aktivet neto të kufizuara: 2,662,834 -1,646,034

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) -2,498,708 -4,144,742

Rritja/Rënia në aktivet neto përkohësisht të kufizuara (B) 5,161,542 2,498,708

Ndryshimi në aktivet neto (A + B) 5,619,169 -3,300,245

Aktive neto në fillim të vitit 4,594,497 7,894,742

Aktive neto në fund të vitit 10,213,666 4,594,497

Pasqyra  e  Pozicionit  Financiar  31.12.2018

Nr Pershkrimi i zerit

(Shpenzimet të paraqitura sipas funksionit)
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2018 Periudha 2017 Periudha

Raportuese Para ardhese

Ndryshimet në aktivet neto 5,619,169 -3,300,245

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

aktivitetet e shfrytëzimit:

Amortizimi dhe zhvlerësimi 345,000 324,359

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 142,152 -345,716

Shpenzime të parapaguara-detyrime t 2,034,797 308,450

Bamirësi në mirëbesim të arkëtueshme

Të pagueshme 216,088

Bamirësi mbi baza vjetore

Flukse neto nga aktivitetet e shfrytëzimit 8,141,118 -2,797,064

AKTIVITETET INVESTUESE

Blerje / Shitje investimesh

Blerje / Shitje e Aktiveve afatgjata -198,990 -583,489

Principal i arkëtuar nga dëftesat e arkëtueshme

Të arkëtuara në avancë nga dëftesa të arkëtueshme

Flukse neto nga aktivitetet investuese

AKTIVITETET FINANCUESE

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 7,942,128 -3,380,553

Mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre në fillim të periudhës 3,178,396 6,558,949

Mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre në fund të periudhës 11,120,524 3,178,396

Mjete monetare të paguara gjatë periudhës për interesa 0 0

Mjete monetare të paguara gjatë periudhës për tatim taksa 4,600,167 3,734,600

Tatim ne burim 601,107 718,109

Tatim page e sigurime 3,984,060 3,001,491

Taksa vendore 15,000 15,000

leke

Pasqyra  e  Flukseve te Mjeteve Monetare  31.12.2018

Metoda Indirekte

Nr Pershkrimi i zerave
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SHENIME PER PASQYRAT FINANCIARE  

 Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2018 
(Të gjitha balancat janë në lekë). 

 

1.     Informacione te pergjitheshme 
 

 ” INSTITUTI  SHQIPETAR  I SHKENCAVE ”   eshte krijuar me  me vendim gjykate nr.28 date date  

28.03.2011  . 

  

Forma ligjore e shoqerise eshte OJF. 

 

Objekti  i veprimtarise  se shoqates eshte  percaktuar hollesishte  ne statutin  e ” INSTITUTIT 

SHQIPETAR  TE SHKENCAVE ”    

 
 INSTITUTI  SHQIPETAR  I SHKENCAVE   eshte i regjistruar  me dt.29.03.2011  ne  

Drejtorine e pergjitshme  te tatimeve  me  NIPT;  L11529451 L. 

 

Selia e   saj eshte  ne Rrugen “Asim Vogshi” Pallati 13/25 kati  3. Tirane 

 
2.   Permbledhje e politikave kontabel 
 
      Bazat e pergatitjes së pasqyrave financiare 

 

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

Financiare” dhe me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit. Ato jane pergatitur mbi  bazen e parimit te kostos 

historike, duke e kombinuar me elemente të metodave të tjera  dhe parimit  te te drejtave te kostatuara. Ato 

paraqiten ne monedhen vendase, Lekë Shqiptar (“lekë). 
 

Ne paraqitjen e pasqyrave financiare te vitit 2018  eshte zbatuar formati i SKK-16 

   
Parimet kontabile më domethënëse që janë pëdorur , janë si më poshtë: 

 
Njohja e te ardhurave dhe shpenzimeve 

 

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

donacionet  jane njohur  ne momentin e arketimit 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 përllogaritet me besueshmëri.Të ardhurat vlerësohen me vlerën e drejtë të 

shumës së arkëtuar.Shpenzimet njihen atehere kur ato sigurohen prej te treteve.  

 Te ardhurat  e siguruara nga donatoret   mund te jene  te kufizuara  ose  te pa kufizuara, ne varsi te 

kushteve te vena nga dontoret. 
 
Monedhat e huaja. 
 

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

kryerjes së transaksionit. Në çdo datë bilanci,zërat monetarë të bilancit të shprehur në monedhë të huaj 

rivlerësohen me kursin zyrtar të këmbimit të 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 ( pasqyren e performances) 
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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 dokumeta 

vertetuse.për shembull në një derdhje,parapagim, kontratë ose dokument tjetër). 

 
Pasivet  financiare 

 

Huate e marra, furnitorët, shpenzimet e konstatuara dhe huamarrje 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 

eshte llogaritur mbi bazen e metodes lineare  mbi bazen e vleren se mbetur per  te gjitha aktivevet e 

qendrueshme. Normat e  aplikuar eshte 15 % per te gjitha paisjet ne inventar. 

  
        1. Aktive monetare (likujditete në  bankë) 

Gjendjet e mjetet monetare ne banke dhe arke, ne leke dhe valute, ne datat  31 Dhjetor 2017  dhe 

31 Dhjetor 2018  jane si me poshte: 

 

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

Viti 

raportues  

31.12.2018 

Viti 

paraardhës 

31.12.2017 

1 Aktive monetare 512lek,$,Euro 11,120,524 3,178,396 

 

Gjendjet e llogarive  te likujditeteve te paraqitura ne pasqyrat financiare jane te njejta me te dhenat e 

kontabilitetit    rrjedhes dhe konfirmohen me nxjerrjet e llogarive bankare dhe inventaret  fizike te 

monedhave.Tepricat  e shprehura  në monedhë të huaj, jane përkthyer  ne leke  duke përdorur kursin e 

këmbimit të fundit te ushtrimit te bankes  se  Shqiperise. 

Numri llogarive bankare  eshte  gjashte. Dy llogari jane  ne leke ,dy te tjera  ne  dollare dhe dy  llogari ne  

euro. Hapja e tyre eshte bere   ne  funksion te donatoreve apo projekteve. Te gjitha llogarite  jane  prane  

BKT. Bankes Kombetare Tregtare Tirane. 
 
2 Aktive të tjera financiare afatshkurtra 
 

Kerkesat e arketueshme dhe aktive te tjera financiare, ne fillim dhe ne fund te ushtrimit kontabel  

2018  deklarohen  si vijon: 

EMERTIMI Ref .llog. 

Viti 

raportues  

31.12.2018 

Viti 

paraardhës 

31.12.2017 

3 Aktive të tjera financiare afatshkurtra       

 (i)  
Te drejta dhe interesa te 
arketushme,parapagime      401,423         

446,019 588,171 

(ii)  
Te drejta dhe interesa te arketushme- tvsh e 
paguar+tap 

             
445,442 

1,250 1,250 
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Ne “Llogari / Te drejta dhe interesa te arketushme,parapagime jane pasqyruar Parapagime qe i jane  

bere   nje furnitori per sherbimin e afruar  si  paradhenie  te dhena punojsve, 

 Ne Llogari / Te drejta dhe interesa te arketushme- eshte  pasqyruar tatimi mbi pagen   i mbi paguar 

ne  tatimet .  Shuma 1250 leke eshte tatim page  i mbipaguar dhe perputhet me  sistemin tatimore. 

 Shifrat e me siperme perputhen  me deklaratat tatimore. 

  

Drejtimi mendon se te gjitha kerkesat  do te arketohen ne nje periudhe afatshkurter me vleren e tyre 

nominale dhe nuk parashikon renie ne vlere,ndersa  kërkesat  e arketushme  qe lidhen  me tapin   te 

derdhur  me teper do  te mbahet per  te mbuluar  detyrimet  qe rrjedhin  nga vepritaria ne periudhen 

pasardhese. 

 
3.Aktivet Afatgjata Materiale(AAM-te) 

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

 

  EMERTIMI Ref .llog. 

Viti 

raportues  

31.12.2018 

Viti 

paraardhës 

31.12.2017 

 Aktive afatgjata material       

(i)  Toke, ndertesa dhe paisje           218 1,151,428 1,297,438 

  Totali    1,151,428 1,297,438 

 
Ne aktivet afat gjata materjale jane pasqyruar :  vlera e mbetur e paisjeve  te zyres  e 
cila perbehet nga   paisjeve iformatike dhe paisjeve  te tjera  te zyrave dmth. Vlera 
fillestare  minus amortizimin qe pasqyrohen  ne  balance  ne llogarit e references. 
Vlersimi  I tyre eshte bere me vleren neto kontabel.  
Dhe grupimi I tyre eshte   bere sipas standartit perkates te kontabilitetit. 
 
Gjendja dhe ndryshimet e AAM-ve, amortizimet dhe zhvleresimet 

 
Amortzimi per vitin ushtrimore  eshte llogaritur  mbi  vleren e mbetur te   te aktiveve te 
qendrushme qe kane qene  gjendje ne fillim te vitit si dhe ato qe jane blere gjate 
vitit.Norma e amortizimit e aplikuar  eshte e barabarte me 25% e vleres mbetur shtuar 
me amortizimin e blerjeve te bera gjate vitit. 
 
DETYRIMET 
 

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

Viti 

raportues  

31.12.2018 

Viti 

paraardhës 

31.12.2017 

2 Te Pagushme-sigurime+tap+tab 431,442,448 362,646 470,758 

  Totali    362,646 470,758 

 

Ne detyrimet  afat shkurtra   jane pasqyruar detyrimet  e muajit dhjetor  per  sigurimet shoqerore e 

shendetsore, per tatimin  mbi page   tatimin ne burim, te  cilat jane likujduar ne janar  te vitit  ushtrimore 

sipas afateve te percaktuara nga shteti. 

 
. Detyrime  te jera 

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

Viti 

raportues  

31.12.2018 

Viti 

paraardhës 

31.12.2017 

3 Detyrime per paga 421 21,300  0 

 4 Detyrime ndaj analisteve  401 2,121,609  0 
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Ne detyrime ndaj  analisteve jane pasqyruar detyrimet per punen e kryer ,ne zbatim te projekteve, 
per te cilet pagesa eshte bere ne perfundim te punes kryer prej tyre. 
Edhe detyrimet e tjera  jane paguar  ne muajin janar 2019. 
 
AKTIVE  NETO 
Ketu jane pasqyruar  diferenca  ndermjet  aktiveve dhe detyrimeve. Totali  i te ardhurave  neto pasqyron  
tepericen e totalit   te aktivit  te pasqyres  se pozicionit  financiar  me detyrimet e pasqyruar  po ne kete 
pasqyre. 

  EMERTIMI Ref .llog. 

Viti 

raportues  

31.12.2018 

Viti 

paraardhës 

31.12.2017 

  TOTALI AKTIVE  NETO 758, 10,213,666 4,594,497 

 Te  kufizuara  
7,660,250 2,498,708 

 
a)toke ose vepra arti  te dhuruara per tu perdorur 
per qellime  

    

 
specifike me percaktim qe te ruhen te mos 
shiten  

    

 

b)aktive te dhuruara me qellimin per t u 

investuar  
    

 
c)te kufizuara nga donatoret te kushtezuara  ne 

kontrat  
7,660,250 2,498,708 

 Te pa kufizuara  2,553,416 2,095,789 

 totali  10,213,666 4,594,497 

 
Te ardhurat neto  jane te ndara  ne te kufizuara e te kushtezuara nga donatoret dhe 
ne te ardhura te pa kufizuara  te cilat perdoren nga  ne per te mbuluar shpenzimet 
administrative .Per vitin  ushtrimore kemi nje rritje  te te ardhurave te kufizuar dhe  
atyre te pa kufizuara. 

PASQYRA E AKTIVEVE ( PERFORMANCES) 
 
Te ardhura e realizuara gjate ushtrimit,  

Nr

. 
Përshkrimi i Elementëve 

Ref

ere

ncat 

Nr.ll

og. 

Viti 

raportues  

31.12.2018 

Viti 

paraardhës 

31.12.2017 

 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 gjate vitit  35,596,954 22,362,495 

 Tarifat për shërbimet      

 Të ardhura nga aktivitetet tregtare      

 
Të ardhura të tjera 

 
   

 

Totali i të ardhurave nga aktivet neto të pakufizuara 
  

27,479,078 24,016,706 

 

Totali i aktiveve neto të çliruara nga kufizimet 

(ndryshimi active,rritja ose renia) 
  

2,498,708 
 

-1,654,211 
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A Totali  I te ardhurave   aktive neto te pa kufizuara+te Çliruara 

700-

799 

 
29,977,786 

 
25,662,740 

     

 

Të ardhurat neto  te realizuara te pa kufizuara gjate vitit ushtrimore  29, 977,786 leke,  te cilat  jane te pa 

kufizuara  sipas kushteve te kontrates te vena nga donatoret respektiv,ketyre u eshte shtuar dhe ndryshimi i 
aktveve te kufizuara  e te pa kufizuara (+-) ne fillim e ne fund te vitit ushrimore. 

 

 
Shpenzimet e veprimtarise kryesore. 

Nr Përshkrimi i Elementëve 
Referenc

at Nr.llog. 

Viti 

raportues  

31.12.2018 

Viti 

paraardhës 

31.12.2017 

1 
Shpenzime administrimi dhe të tjera të 
përgjithshme,qera pagese te honorareve i e tjer) 601-608 

4,963,636 3,754,188 

2 Shpenzime paga e sig.per aktivitet e me sipeme 642-644 15,078,934 12,564,507 

3 Shpenzime te tjera 613,681 9,935,216 9,344,045 

  Totali i shpenzimeve(1+2+3) 600-700 29,977,786 25,662,740 

. 

Kostoja e punesimit, page dhe sigurime shoqerore, eshte pasqyruar saktesisht si shpenzim me vleren e 

realizuar dhe te dokumentuar.Ato jane  ndara ne shpenzime per paga e sigurime per punojsit e projekteve  

dhe shpenzime per paga e sigurime per administraten e ojf-se 

Ne shpenzimet e pergjithshme te administrimit  jane pasqyruar   e sigurimet e administrates,shpenzimet per 

qerane dhe shpenzimet e tjera administrarive,si me poshte amortizimi etjera 
 Te Tjera 

sig.Administrata+relam 1,562,524         

Qera zyre e salle 1,310,000 

Administratative 2,091,111 

 4,963,635 

Nje pjese  e shpenzimeve te administrative jane  mbuluar nga projektet  te tjerat nga vete organizata 
nga rezervat  ne aktive te pakufizuara qe ka patur gjendje  ne fillim te vitit ushtrimore. 
  Rezervat per viti  pasardhes  jane 2,553 416 leke  aktive neto te pa kufizuara, te cilat do te perdoren  
per shpenzimet e tjera te administrimit te shoqates. 

Shpenzimet  e amortizimit  jane perllogariturne me  normat e lejuara respektivisht  mbi   te vleres mbetur  te 

aktiveve te qendrusheme dhe jane perfshire ne shpenzimet e tjera 

Ne postin  shpenzime te tjera jane pasqyruar  shpenzimet e tjera te aktiviteve  si udhetime djeta trasport, 

honorare e tjer. 

Numri  mesatar  i te punesuarve  per te cilet eshte paguar  sigurimi shoqerore e shendetsore eshte 13 

punonjes. 

 

Nr Përshkrimi i Elementëve  

Viti 

raportues  

31.12.2018 

Viti 

paraardhës 

31.12.2017 

 Shpenzime per pagat 15,078,934 12,564,507 

a Pagat 12,971,109 10,766,501 

b Sigurime shoqerore dhe te ngjashme 2,107,825 1,798,006 

 
Gjate vitit ushtrimore 2018 edhe te drejtusit e administrates jane perfshire ne menaxhimin e 

projekteve prandaj shpenzimet  per pagat e  tyre jane perfshire  ne shpenzimet respektive 

sipas projekteve,ndersa nje pjese e sigurimeve shoqerore e shendetsore eshte mbuluar 

nga vete organizata. 
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Nr Përshkrimi i Elementëve  

Viti 

raportues  

31.12.2018 

Viti 

paraardhës 

31.12.2017 

 Ndryshimi në aktivet neto (A + B )tekufizuara+pa kufizuara 5,619,169 -3,300,245 

 Aktive neto në fillim të vitit 4,594,497 7,894,742 

  
Aktive neto në fund të vitit 10,213,666 4,594,497 

 
Ne fund te vitit ushrimore 2018  kemi  gjendje aktive neto  prej  10,213,666 leke ose 5,619,169  

leke me shume se  ne vitin paraardhes 2017.  

Ky eshte nje treguse   I mire per shoqaten tone. 

 
Shpenzimet e  paguara per llogari te Tatimeve  e taksave jane pasqyruar si me poshte: 

 

Nr Përshkrimi i Elementëve  

Viti 

raportues  

31.12.2018 

Viti 

paraardhës 

31.12.2017 

  Mjete monetare te pagura  per tatim taksat 
4,600,167 3,734,600 

  Te  ndara si me poshte:     

  Tatim  ne burim 601,107 718,109 

  Tatim page+sigurime shendetsore,shoqerore 3,984,060 3,001,491 

  Taksa bashkie 15,000 15,000 

 
.Transaksione te paleve te lidhura 

Ne marrjen ne konsiderate te çdo transaksioni dhe marredhenie te mundeshme, jane kryer ne perputhje me 

formen ligjore te tyre ,  ne  31 dhjetor 2018. 
 
Ngjarjet pas dates se bilancit dhe vazhdimesia e shfrytezimit 

Asnje ngjarje e rendesishme nuk ka ndodhur pas dates se miratimit te pasqyrave financiare. 

 
Shifrat krahasuese; 

Ne paraqitjen e pasqyrave financiare te vitit 2018 eshte zbatuar formati i SKK-16 Ky standarte eshte  

pershtatur edhe per vitin parardhes,prandaj shifrat  respektive   jane te krahasushme edhe me vitet 

paraardhese. 

 
Vijushmeria e aktivitetit: 

Mendoj qe vijushmeria  e aktivitetit  eshte e garantuar edhe per vitin ne vazhdim ; 

• Ka  emer te mire per sherbimet cilesore qe afron. 

• Ka gjendje cash dhe  kerkesa per te arketuar per te perballuar  disa detyrime . 

• Eshte korekte ne mardhenie me shtetin. 

• Ka siguruar  donacione edhe per vitin pasardhes. 

 

Tirane me,28/03/2019 

                                        DREJTORI  EGZEKUTIV 

                                           -Aranita  BRAHAJ- 


