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Pasqyrat Financiare
31 Dhjetor 2018
Ne Lek

Pasqyra e Aktiviteteve

Shënime

31 Dhjetor 2018

31 Dhjetor 2017

10,758,961
7,100

11.470.401
-

10,766,061

11.470.401

(2,031,123)
(1,422,215)
(7,885,178)
(440,008)
(4,389,036)

(887.587)
(2.310.126)
(7.423.240)
(41.326)
(3.994.948)

(16,167,560)

(14.657.227)

(961,406)

(5.631.365)

Rritje (ulje) ne aktivet neto

(6,362,905)

(8.818.191)

Aktivet neto 1 Janart

86.954.706

95.772.897

Aktivet neto 31 Dhjetor

80,591,802

86.954.706

Te ardhurat
Te ardhurat nga donacione dhe kontribute
vullnetare
Te ardhura te tjera

9

Totali i te ardhurave
Shpenzimet
Misioni
Shërbesat
Pagat dhe sigurimet shoqërore
Amortizimi
Shpenzime te tjera administrative

10
11
12
4
13

Totali i shpenzimeve operative
Totali i te ardhurave / (shpenzimeve)
financiare

14

Shih shënimet shpjeguese te pasqyrave financiare
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Pasqyrat Financiare
31 Dhjetor 2018
Ne Lek

Pasqyra e Flukseve Monetare

Shënime
Fluksi monetar nga veprimtaria e shfrytëzimit
Para te arkëtuara nga donacionet dhe kontributet vullnetare
Para te arketuara nga te ardhura te tjera
Para te paguara për misionin
Para te paguara për shërbesat
Para te paguara për pagat dhe sigurimet shoqërore
Para te paguara për shpenzime te tjera
Para te marra/paguara nga te ardhurat financiare
Para te paguara per aktive te tjera
Rritje llogarive te pagueshme
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit
Fluksi monetar nga veprimtaritë e investimit
Blerjet e aktiveve afatgjata materiale
Fluksi monetar neto i gjeneruar nga/ (përdorur ne)
veprimtaritë e investimit

9
10
11
12
13
14
6,7

4, 5

Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare
Te ardhura nga huamarrje afatgjata
Fluksi monetar neto i gjeneruar nga/ (përdorur ne)
veprimtaritë financiare

31 Dhjetor 2018

31 Dhjetor 2017

10.758.961
7.100
(2,031,123)
(1.422.215)
(7.885.178)
(4,389,036)
(961.406)
(48.477)
428.751
(5,542,622)

11.470.401
(887.587)
(2.310.126)
(7.423.240)
(3.994.948)
(5.631.365)
(8.776.865)

(238.995)

(261.282)

(238.995)

(261.282)

(9.038.147)
38.970.472
29.932.325

Rritja/(ulja) neto e mjeteve monetare
Mjete monetare me 1 Janar

3

(5,781,617)
29.932.325

Mjete monetare me 31 Dhjetor

3

24,150,707

Shih shënimet shpjeguese te pasqyrave financiare

Fondacioni "Nxënësit e Jezusit"
Pasqyrat Financiare
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Shënimet e pasqyrave financiare

1.

Informacion i Përgjithshëm

Fondacioni "Nxenesit e Jezusit" është person juridik jofitimprurës i regjistruar me Vendim Gjykate
date 03/07/2000 ne Gjykatën e Rrethit Tirane. Fondacioni "Nxenesit e Jezusit" është i pajisur me
NIPT K02008002B dhe ushtron veprimtarinë e tij sipas statutit te aprovuar nga Bordi i Drejtoreve.
Fondacioni është Humanitar/Fetar me fokus:
1. Misioni i Fondacionit është ti shërbejelëvizjes "Nxenesit e Jezusit" dhe ta aftësojeatë ne rolin e
tij strategjik ,si një faktor ndryshimi ,nëpërmjetpërgatitjes dhe pajisjes se udhëheqësve te
Krishterë te cilët me ane te shërbesës ne ekip dhe ne partneritet me Kisha te tjera
bashkëpunojnëpër te ndryshuar shoqërinë Shqiptare dhe Kombin.
2. Te ndihmoje dhe te mbështesë Kishat Ungjillore, shkollat biblike, aktivitete misionare,dhe
institute fetare,përmes organizimit,dhënies se konsulences,sigurimit te fondeve,materialeve
mesimdhense,makinave,pajisjeve,sistemevete te gjitha llojeve, etj.
3. Te organizoje konferenca, kurse, forume, shkolla laike dhe fetare, për trajnimin e te gjithë
grup moshave me specialist te brendshëm dhe te jashtëm.
4. Tu ofroje ndihme humanitare dhe emergjente njerëzve ne nevoje, te mbështesë dhe te
ndihmoje refugjatet, njerëzit me probleme fizike dhe mendore, te varfrit etj.
5. Te krijoje qendra posaçërishtpër te rinjtë, fëmijët dhe adoleshentet ku ata mund te mësojnë
gjuhe te huaja, kompjuter, profesione te te gjitha llojeve, njohuri mbi etiken, psikologjinë, etj.
6. Te hape shkolla,kopshte,dhe institute te Krishtera te llojeve dhe kategorive te ndryshme pa
asnjë kufizim përfshire dhe Qendra te PërkujdesjesShoqërore.
Fondacioni ne përmbushje te Statutit është i organizuar si Kishe "Nxenesit e Jezusit" duke rritur dhe
përhapur besimin. Kisha ka një ‘trup’ Misionare për Kishembjellje ne Bosnje, Kosove dhe gjithashtu
ne Shqipëri. Si Organizate Humanitare "Nxenesit e Jezusit" ka krijuar Krahun Social te ndihmoje te
varfrit dhe njerëzit ne nevoje. Për Adoleshentet Fondacioni ka krijuar njëqendër multifunksionale te
dedikuar përrininë "LOFT". PërFëmijët Kisha ka krijuar ShërbesënRruga 2:52.
Adresa e Fondacionit është ne Rr. “Xhorxhi Martini”, Pall. 4, Kati 0, Njesia nr. 5, Tirane. Fondacioni
ka pasur 8 punonjës me 31 Dhjetor 2018 (9punonjës me 31 Dhjetor 2017).
Pasqyrat financiare te Fondacionit përperiudhën e mbyllur me 31 Dhjetor 2018 janë aprovuar nga
Drejtimi i Fondacionit me 31 Mars 2019
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Pasqyrat Financiare
31 Dhjetor 2018
Shenimet shpjeguese te pasqyrave financiare (vazhdim)

2.

Përmbledhje e politikave te kontabilitetit

2.1

Bazat e përgatitjes se Pasqyrave Financiare

Pasqyrat Financiare per vutin 2018 jane pergatitur ne baze te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit
vecanerisht ne baze te Standartit Kombetra te Kontabilitetit per OJF.
Per vitin 2017 Fondacioni ka perdorur bazën monetare te modifikuar, e cila ndryshon nga Standartet
Kombetare te Kontabilitetit lidhur me shpenzimet e kryera por te pa paguara me 31 Dhjetor 2018 te
cilat janë regjistruar ne baza monetare dhe nuk janë reflektuar ne këto pasqyra financiare.
Përgatitja e Pasqyrave Financiare ne perputhje me Standartet Kombetare te Kontabilitetit kerkon te
perdoren vleresime te rendesishme kontabel. Gjithashtu eshte e nevojshme qe drejtimi te perdore
gjykimin i tij ne zbatimin e politikave kontabel te shoqerise. Fushat ne te cilat ka nje shkalle te larte
gjykimi dhe kompleksiteti ose ku supozimet dhe vleresimet kane ndikim domethenes ne pasqyrat
financiare jane paraqitur ne shenimin 2.3: “ Gjykime dhe cmuarje te rendesisshme kontabel.
Te dhënat aktuale dhe krahasuese janë shprehur ne Lek Shqiptare (ALL) qe është edhe monedha
raportuese e Fondacionit.
Pasqyrat Financiare janëpërgatitur ne baze te kostos historike dhe parimit te vazhdimësisë.
2.2

Standarde të Reja, Ligje, Interpretime dhe Ndryshime të Nxjerra Por Jo Ende Efektive dhe jo
të Miratuara

Ligji i ri i Kontabilitetit në Shqipëri.
Pas përpjekjeve të qeverisë shqiptare në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, Kuvendi i
Shqipërisë miratoi më 10 maj 2018 ligjin nr. 25/2018 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" (në
tekstin e mëtejmë: Ligji i ri mbi Kontabilitetin ose Ligji i Ri), i cili zëvendëson ligjin e mëparshëm nr.
9228, datë 29.4.2004. Ligji i ri për Kontabilitetin është përafruar pjesërisht me Direktivën përkatëse të
Bashkimit Evropian me qëllim të harmonizimit të plotë në vitin 2028. Ligji i ri do të hyjë në fuqi nga 1
janari 2019. Zbatimi i ligjit të ri të kontabilitetit nuk ka efekt mbi pozicionin financiar të Kompanisë
performanca
Njësitë ekonomike jofitimprurëse, subjekt i këtij ligji, nëse nuk parashikohet ndryshe nga ndonjë
dispozitë ligjore, detyrohen të publikojnë pasqyrat financiare vjetore, në faqet e tyre zyrtare të internetit,
nëse shifra e aktivit ose e të ardhurave në pasqyrat financiare tejkalon vlerën 30 milionë lekë. Këto njësi
duhet të përgatitin një raport të performancës në lidhje me veprimtarinë e tyre, i cili do të publikohet së
bashku me pasqyrat financiare vjetore.

2.3

Vlerësimet kontabël dhe gjykimet

Në zbatimin e politikave kontabël te Fondacionit, është e nevojshme të bëhen gjykime, vlerësime dhe
supozime rreth vlerave kontabël të aktiveve dhe pasiveve që nuk janë te gjindshme lehte nga burime të
tjera. Vlerësimet dhe supozimet e bëra janë të bazuara në përvojën historike dhe faktorë të tjerë që
konsiderohen të jenë të rëndësishme. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga këto vlerësime.
Vlerësimet dhe supozimet rishikohen në mënyrë të vazhdueshme. Rishikimet e vlerësimeve kontabël
njihen në periudhën në të cilën vlerësimi rishikohet nëse rishikimi ndikon vetëm atë periudhë, ose në
periudhën e rishikimit dhe periudhat e ardhshme nëse rishikimi ndikon si në periudhën aktuale dhe ne
periudhat e ardhshme.
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Pasqyrat Financiare
31 Dhjetor 2018
Shenimet shpjeguese te pasqyrave financiare (vazhdim)

2.4

Mjetet monetare

Aktivet monetare përfshijnë gjendjen ne bankat vendase dhe ne arke ne monedhën vendase dhe te huaj
dhe janë deklaruar me kosto.
2.5

Transaksionet ne monedhe te huaj

Transaksionet, aktivet dhe detyrimet ne monedhe te huaj janë te konvertuara ne leke duke përdorur
kurse këmbimi mesatare te përafërta. Diferencat e këmbimit valutor janë pasqyruar ne pasqyrën e
aktiviteteve te Fondacionit.
Normat e këmbimitpër monedhat kryesore për konvertimin e zërave te bilancit te shprehur ne monedhe
te huaj janë si me poshtë (ne leke):
1 USD
1 EUR

2.6

31 Dhjetor 2018
107,82
123,42

31 Dhjetor 2017
111.10
132.95

Mobilje dhe pajisje

Zërat e mobiljeve dhe pajisjeve janë matur me kosto historike. Kostoja historike përfshin shpenzimet që
janë drejtpërdrejt te lidhura me blerjen e aktivit. Kostot pasuese janë përfshirë në vlerën e aktivit, ose
njohur si një aktiv i veçantë, sipas nevojës, vetëm kur është e mundur që përfitimet e ardhshme
ekonomike të lidhura me zërin do të rrjedhin te Fondacioni dhe kostoja mund të matet me besueshmëri.
Të gjitha riparimet dhe mirëmbajtjet ngarkohen në pasqyrën e aktiviteteve gjatë periudhës financiare në
të cilën ato janë kryer.
2.7

Te ardhurat

Të ardhurat janë rritje të përfitimeve ekonomike ose formave të tjera të mundshme të përfitimeve, gjatë
periudhës raportuese, të cilat rezultojnë si shtim i aktiveve ose si pakësim i detyrimeve;
2.8

Grantet dhe donacionet

Grant dhe donacionet janë te klasifikuara ne baze te kufizimeve te imponuara nga donatoret si vijon:
 Fondet e pakufizuara qe nuk kane kufizime te jashtme ne lidhje me përdorimin e tyre apo
funksionin
 Fondet e përkohshme te kufizuara qe kane kufizime nga donatoret te tilla si
1) përmbushjen e njëqëllimi te caktuar, dhe / ose
2) kalimin e një sasi te caktuar kohore.
 Fonde te kufizuara te përhershme me kufizime nga donatoret qe nuk skadojnë.
2.9

Shpenzimet

Shpenzimet janë zvogëlimet në përfitimet ekonomike ose formave të tjera të mundshme të përfitimeve,
gjatë periudhës raportuese, të cilat rezultojnë si pakësim i aktiveve ose si shtim i detyrimeve.
2.10

Planet e pensionit

Fondacioni, përveç kontributeve te detyrueshmepërpunonjësit, nuk kryen kontributet te tjera dhe nuk
merr përsipër kryerjen e pagesave te tjera pas përfundimit te marrëdhënies se punës (dalies ne pension).
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Pasqyrat Financiare
31 Dhjetor 2018
Në Lek
Shenimet shpjeguese te pasqyrave financiare (vazhdim)

3.

Mjetet monetare

Mjetet monetare përbehen nga elementet e mëposhtëm:
31 Dhjetor 2018

31 Dhjetor 2017

25.076
647

97.783
7.554
1.446

25,723

106.784

21.616.385
2.341.519
167.081
24.124.985

16.248.930
11.202.391
2.210.067
164.153
29.825.541

24,150,707

29.932.325

Arka
- ne monedhe vendase LEK
- ne EUR
- ne USD
Banka
- llogari rrjedhëse ne USD
- depozite ne USD
- llogari rrjedhëse ne EUR
- llogari rrjedhëse ne monedhe vendase LEK

Totali i mjeteve monetare

4.

Mobilje dhe pajisje

Mobiljet dhe pajisjet përbehen nga elementet me poshtë:
Mjete
transporti

Pajisje
elektronike

Pajisje zyre

Total

Kosto
1-Janar-18
Shtesat

1.179.293
-

920.178
40.742

274.637
-

2.374.108
40.742

31-Dhjetor-18

1,179,293

960.920

274.637

2.414.850

Amortizimi
1-Janar-18
Shpenzime amortizimi

(315.890)

(41.326)

-

(41.326)

(96.655)

(27.464)

(440.008)

31-Dhjetor-18

(315.890)

(137.981)

(27.464)

(481.334)

Vlera neto kontabël 01 Janar 2018

1.179.293

878.852

274.637

2.332.782

863.403

823.617

247.173

1.934.193

Vlera neto kontabël 31 Dhjetor 2018

5.

Toka dhe ndërtesa

Toka dhe ndërtesa përbëhet prej tokës se blerë gjatë vitit 2014 për zhvillimin e godinës se Fondacionit
për qëllime operative në vlerë prej 54,689,600 Lek. Toka është blerë duke respektuar procedurat e
parashikuara në statutin e Fondacionit dhe gjithashtu edhe procedurat e Ligjit Civil të Shqipërisë.Gjate
Vitit 2018 jane bere disa shpenzime kapitale ne vleren 197.575 Lek per rrethimin e tokes duke rritur
vleren e saj ne 54.887.175 Lek
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Pasqyrat Financiare
31 Dhjetor 2018
Në Lek
Shenimet shpjeguese te pasqyrave financiare (vazhdim)

6.

Aktivet neto

Fondacioni nuk ka kufizime ne fondet e disponueshme me 31 Dhjetor 2018.
31 Dhjetor 2018

31 Dhjetor 2017

Aktivet neto te pakufizuara:
Te disponueshme për programin dhe aktivitetet
Investime ne aktive te Fondacionit

24,199,184
56,821,368

29.932.325
57.022.382

Balanca me 31 Dhjetor

81,020,553

86.954.706

7.

Te ardhura nga donacionet dhe kontributet vullnetare

Te ardhura nga donacionet dhe kontributet vullnetare përbehen nga sa meposhte:
31 Dhjetor 2018
“Trupi” misionar i Kishës
Kisha “Nxenesit e Jezusit”
Konferenca dhe trajnime
Donacione te tjera
Te Ardhura te tjera
Total

8.

31 Dhjetor 2017

5.051.813
5.484.125
173.250
49.773
7.100

4.758.236
6.124.761
579.904
7.500
-

10.766.061

11.470.401

Misioni

Shpenzimet e Misionit përbehen nga sa meposhte:
31 Dhjetor 2018

31 Dhjetor 2017

Donacione te dhëna
Trajnime dhe dieta
Takime

2,018,874
12.249

752.499
135.088
-

Total

2,031,123

887.587

9.

Shërbesa

Shpenzime përShërbesatpërbehen nga sa meposhte:

Ndihma sociale
Konferenca, forume dhe trajnime
LOFT
Takimet e se shtunës ne Kishe
Programi i fëmijëve “Road 2-52”
Media
Evente speciale
Total

31 Dhjetor 2018

31 Dhjetor 2017

863.535,62
315.797,71
51.123,40
168.952,70
48.293,26
980,00
-

510.401,00
976.201,00
64.450,00
242.240,00
189.779,00
1.000,00
326.055,00

1.448.682,69

2.310.126,00
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Pasqyrat Financiare
31 Dhjetor 2018
Në Lek
Shenimet shpjeguese te pasqyrave financiare (vazhdim)

10.

Pagat dhe sigurimet shoqërore

Pagat dhe sigurimet shoqërorepërbehen nga sa meposhte:
31 Dhjetor 2018

31 Dhjetor 2017

Pagat neto
Sigurimet shoqërore
Tatimi mbi te ardhurat personale
Shpërblime

5.612.170
1.706.019
511.989
55.000

5.418.984
1.514.603
489.653
-

Total

7.885.178

7.423.240

11.

Shpenzime te tjera admistrative

Shpenzime te tjera operative përbehen nga sa meposhte:
31 Dhjetor 2018

31 Dhjetor 2017

Shpenzime qeraje
Shpenzime lidhur me projektin e godinës se re
Shpenzime lidhur me konsulenca
Shpenzime mirëmbajtje
Shpenzime te pergjithshme
Taksa
Shpenzime te tjera
Shpenzime te lidhura me makinat
Tarifa e auditimit
Shpenzime te lidhura me "VUSH"
Shpenzime te pa dokumentuara
Shpenzime energjie
Shpenzime kancelarie
Shpenzime telekomunikacioni
Abonime
Personel i jashtem
Shpenzime pastrimi
Shpenzime zyre
Shpenzime për ujin
Tarifa ligjore
Trajnime, seminare, takime

2.028.630
591.471
85.454
145.756
365.769
81.048
157.599
144.000
100.000
101,479
71.635
173.513
82.177
58.159
122.000
59.860

1.884.340
606.680
385.190
327.785
195.297
151.755
120.000
107.525

Total

4,389,036

12.

20.486

44.918
34.685
31.738
18.685
46.985
13.580
17.260
8.525
3.994.948

Te ardhura / (shpenzime) financiare neto

Te ardhura / (shpenzime) financiare neto përbehen nga sa meposhte:
31 Dhjetor 2018

31 Dhjetor 2017

33.066

228

Humbje nga kursi i këmbimit

(911.990)

(5.531.793)

Fitimi / (Humbja) neto nga kursi i këmbimit

(878.923)

(5.531.565)

Fitim nga kursi i këmbimit

Te ardhura nga interesat
Komisione bankare
Te ardhura / (shpenzime) financiare neto

12.412

3.204

(94.894)

(103.004)

(961.406)

(5.631.365)
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Pasqyrat Financiare
31 Dhjetor 2018
Në Lek
Shenimet shpjeguese te pasqyrave financiare (vazhdim)

13.

Angazhimet dhe detyrime te kushtëzuara

Angazhime
Fondacioni nuk ka angazhime materiale te nenkontraktuara ne datën e pasqyrës se pozicionit financiar te
cilat te mos jene reflektuar ne pasqyrat financiare.
Ceshtje gjyqësore
Ne datën e mbylljes se pasqyrave financiare 31 Dhjetor 2018, nuk ka asnjë ceshtje gjyqësore te ngritur
kundër Fondacionit.
14.

Ngjarje pas datës se bilancit

Nuk ka patur ngjarje pas datës se bilancit te cilat do te bëjnë te nevojshme korrigjime apo dhënie
informacioni shtese ne pasqyrat financiare.

