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(nga deklarimi Për Herë të Parë 2003 deri 
Periodik/Vjetor 2017)

Viti Gjendja e Pasurisë në Lekë

1,923,321 Lekë Rritja mesatare vjetore e pasurisë 

Vlera në Lekë

Ndryshimi i Pasurisë ndër Vite

Ndryshimi i pasurisë sipas kategorive

Ndryshimi i pasurisë nga fillimi i deklarimit deri në vitin 2017

Pasuria bruto nga fillimi I detyrës deri me 
datë 31.12.2017 është rritur 13.8 herë

Të ardhurat familjare të krijuara gjatë periudhës deklaruese

Kontrolli Aritmetik dhe Logjik

Kontrolli Aritmetik dhe Logjik për 14 vite rezultoi:

Pa Probleme

Në vitin 2005, subjekti deklaron blerjen e një apartamenti me sip. 121.6 m2 në Tiranë, me 
burim 1 milion lekë nga shitja e një shtëpie dhe  2.7 milionë lekë të dhëna nga prindërit e 
bashkëshortit. Për të mbuluar diferencën e çmimit, është marre hua vlera 30,000 euro. 
Detyrimi i mbetur ndaj shoqërisë së ndërtimit është 7,800 euro. Këto detyrime janë shlyer 
plotësisht në vitet në vazhdim.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Bashkëshorti i subjektit deklaron të ardhura të tërhequra nga aktiviteti i shoqërisë tregtare, në 
formë fitimi nga dividenti në shumën 13,466,659 lekë. Por në disa vite shprehet se bilanci i 
kompanisë nuk është përpiluar në momentin e deklarimit të pasurisë, ose fitimi i pashpërndarë 
është rikapitalizuar. Vlera e përmbledhur në formë dividenti të pashpërndarë ndër vite rezulton 
në shumën 14,183,478 lekë. Por në rubrikën e aseteve nuk deklarohet ky ndryshim kapitali.
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Para Fillimit të Detyrës Datë 31/12/2017

 1,900,000   
 13,175,832   

Para Fillimit të Detyrës Datë 31/12/2017

 1,787,399 
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në Bankë 

Likuiditete 
në Cash 

Para Fillimit të Detyrës Datë 31/12/2017

 2,150,000 

Para Fillimit të Detyrës Datë 31/12/2017

 11,813,262  

 29,026,493  

 2,100,000 

Para Fillimit të Detyrës Datë 31/12/2017

 100,000  

Pjesë në 
Kapital


