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RAPORT për llogarinë vjetore të Helvetas Swiss Intercooperation e Zyrës 

Zvicerane Shkup, për vitin 2019 
 

Raporti për llogarinë vjetore të Helvetas Swiss Intercooperation e Zyrës Zvicerane Shkup 

(HSI Zyra Shkup) i referohet periudhës nga 1 janari deri më 31 dhjetor 2019. 

Në përgatitjen e llogarisë vjetore, janë përdorur dhe respektuar rregullat pozitive ligjore dhe 

standardet dhe parimet ndërkombëtare të kontabilitetit. 

Në ditën e mbylljes së llogarisë vjetore, 31.12.2019, gjendja është si vijon: 

 

1. BILANCI I TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE 
 

Përshkrim 2019 2018 
Të ardhurat totale 53.259.292 24.878.119 
Shpenzimet totale 34.015.975 15.676.633 
Diferenca të ardhura - shpenzime (para tatimimit) 19.243.317 9.201.486 
Tatimi i përgjithshëm mbi të ardhurat (1%) 0 0 
Diferenca të ardhura - shpenzime (pas tatimimit) 19.243.317 9.201.486 

 
1.1. Të ardhurat totale 
Kategoria e të ardhurave totale përbëhet nga nënkategoritë e mëposhtme: 

Përshkrim Konto 2019 2018 
Të ardhura nga donacione 730 52.872.386 23.980.247 
DPK  721    386.916 897.872 

a) Nënkategoria Të ardhura nga donacione përbëhet nga mjetet e arritura monetare dhe 

mjete materiale nga donatorët e SDC. 

b) Nënkategoria DPK përbëhet nga diferencat pozitive të kursit. DPK (Diferenca pozitive e 

kursit të këmbimit) është një kategori e kontabilitetit dhe përfaqëson ndryshimin në kursin e këmbimit 

të monedhave në kohën e arritjes së tyre deri në transferimin në xhirollogarinë me denarë. 

 
1.2. Shpenzimet totale 
Kategoria Shpenzimet totale përbëhen nga nënkategoritë e mëposhtme: 

Përshkrim Konto 2019 2018 

Material konsumues 400 102.727 97.435 

Shërbime të tjera 403 8.639.607 2.785.201 

Shërbimet e transportit 404 1.161.660 154.730 

Përfaqësim dhe reklamim 405 433.044 426.600 

Qiratë 408 1.145.568 581.746 

Provizioni i bankave 

Premitë e sigurimit 

410 

412 

77.928 

40.180 

40.260 

/ 
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Ditarët për udhëtime zyrtare 413 237.767 200.857 

Kompensime për punëtorë dhe qytetarë 414 1.899.383 1.147.850 

Diferencat negative të kursit të këmbimit 415 179.716 101.052 

Anëtarësime  416 550 / 

Shërbime intelektuale dhe shërbime të 

tjera 

417 303.393 347.677 

Mjete për pajisje 441 74.254 2.289.880 

Donacione të subjekteve juridike 450 15.397.506 5.706.552 

Bruto pagat e përllogaritura  

Tatime dhe kontribute të cilat 

nuk varen nga rezultati  

 

460 

 

470 

4.112.047 

 

210.645 

1.659.654 

 

137.139 

a) Nënkategoria Shërbime të tjera përbëhet nga shpenzimet për komunikim - telefon, celular, 

internet, postë, mirëmbajtje të automjeteve, trajnime të punonjësve, shërbime për printim dhe 

shërbime të tjera që lidhen me aktivitetet e projektit; 

b) Nënkategoria Kompensime për punëtorë dhe qytetarë përbëhet nga tarifat e paguara 

për konsulentët e angazhuar, përkthyesit, transkriptuesit, këshilltarët, etj. 

c) Nënkategoria Shërbime intelektuale dhe shërbime të tjera përbëhet nga shpenzimet për 

revizion, shërbimet e kontabilitetit, shërbimet për avokatë dhe shërbime të tjera jo-prodhuese; 

e) Nënkategoritë Donacione të personave juridikë janë shpenzimet për aktivitetet e 

programit, 

të implementuara me partnerë ose përmes mbështetjes direkte nga sektori privat dhe shkollat. 

 

1.3. Diferenca midis të ardhurave dhe shpenzimeve 

Kategoria Diferenca midis të ardhurave dhe shpenzimeve është kategori përllogaritëse dhe 

tregon tepricë / më pak të ardhura në raport me shpenzimet. 

 
2. BILANCI I GJENDJES 

 

Pas shpërndarjes së diferencës midis të ardhurave dhe shpenzimeve dhe pas tatimimit sipas 

qëllimeve të caktuara, Bilanci i gjendjes, është si më poshtë: 

Përshkrim 2019 2018 

Mjete 21.729.956 11.453.361 

Detyrimet dhe fondet 21.729.956 11.453.361 

 

2.1. Mjete 
Kategoria mjete, përbëhen nga nënkategoritë e mëposhtme: 

Përshkrim 2019 2018 

Mjetet e përhershme 1.812.750 2.128.417 

Para dhe depozita në banka 19.917.206 9.324.944 

Detyrime për avance  463.212 0 

a) Nënkategoria Mjete të përhershme përbëhet nga mjetet themelore. 

b) Nënkategoria Para dhe depozita përbëhet nga mjete në llogari të veçanta denari dhe 

llogari në deviza. 

c) Nënkategoria Detyrime për avance përbëhet nga avance të dhëna ndaj furnitorëve për 

një periudhë të caktuar. 
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2.2. Detyrimet dhe fondet 

Kategoria mjete, përbëhen nga nënkategoritë e mëposhtme: 

Përshkrim 2019 2018 

Detyrimet ndaj furnitorëve 603.889 123.458 

Detyrime të tjera afatshkurtra 70.000 40.000 

Fondi afarist 1.812.750 2.128.417 

a) Nënkategoria Detyrime ndaj furnitorëve përbëhet nga detyrime afatshkurtra për muajin 

dhjetor 2019. 

b) Nënkategoria Detyrime të tjera afatshkurtra përbëhet nga detyrime ndaj individëve, si 

dhe tatim personal për personat fizik. 

c) Nënkategoria Fondi afarist përbëhet nga të ardhurat e shpërndara të tepërta mbi 

shpenzimet sipas viteve të caktuara (2018-2019), të zvogëluara për humbjen e paraqitur për vitin 

2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
    Shkup, 28.02.2020       Maja Lostova  

  Menaxher Financiar 

 
 

    


