
 
 

 

PUBLIC ANNOUNCEMENT 
 

 

“LONDON TECH & SERVICES” has been awarded 

with the Certificate of Excellence in Business for 

excellent activity in 2019. 

  Based on the analysis of the full information available to the 
public for the year of “LONDON TECH & SERVICES " has fulfilled all the required criteria in the field of 
liquidity and solvency and for this reason it is positioned in 5.5% of the best companies compared to 
over 118,000 companies active. 

 
“Certificate of excellence” is a reliable indicator of the financial stability and quality of the Company's 
business activity. This kind of reference to the company provides a reputation and an advantage in the 
election compared to other companies from the same field of activity. 

 
Business Excellence - business quality confirmation 
Certificate of Excellence - The Certificate of Excellence for our clients is a confirmation of long-term 
systematic and quality work that maintains its position at the top of the country's economy, together 
with companies from the region and Europe, because in the process of evaluation are applied the same 
stringent criteria, which have proven to draw correct conclusions. Only 5.5% of the 118,670 registered 
companies meet these criteria, which is a reliable indicator that the company is stable and low risk. 

 
Methodology 

 
The methodology of calculation of excellence is unique to all European markets and is based on 18 
parameters of solvency and liquidity from the financial report, the solvency status of the company, the 
blocking of accounts, cooperative companies and litigation. Statistical models are constructed on the 
basis of financial indicators (debt level, liquidity, efficiency and effectiveness) and on the basis of 
adverse events (bankruptcy, liquidation, foreclosure) over a given period. 

 

About Solvent Rating 
 

Solvent Rating doo is an international company which is a leader in Albania in providing the 
comprehensive solutions needed for day-to-day business development. The company was founded with 
the aim of assisting Albanian companies in finding new clients, controlling them, collecting accounts 
receivable and increasing liquidity. The purpose of this company is also to educate Albanian 
businessmen to use this information, a practice that has been followed in the world for many years by 
successful businesses. Thanks to this, today we have partnership relationships with a large number of 
local and international companies. 

 
References and links 

 
Who we are? HERE 
More information about the Certificate of Excellence in Business? HERE 
Business Solutions and Products: HERE 

 
 
 

 

http://solventrating.al/index.html
http://certifikata.al/
http://solventrating.al/sherbimet.html


 
 

 

ANNUNCIO PUBBLICO 

      “LONDON TECH & SERVICES”  è stata premiata con il Certificato 

di Eccellenza nel Business per attività eccellente nell'anno 2019. 

Sulla base dell'analisi delle informazioni complete a disposizione del pubblico per l'anno di “LONDON 

TECH & SERVICES” ha soddisfatto tutti i criteri richiesti in materia di liquidità e solvibilità e per questo si 

posiziona nel 5,5% delle migliori aziende rispetto alle oltre 118.000 aziende attive. 

“Certificato di Eccellenza” è un indicatore affidabile della stabilità finanziaria e della qualità dell'attività 

aziendale. Questo tipo di riferimento all'azienda fornisce una reputazione e un vantaggio nell'elezione 

rispetto ad altre società dello stesso campo di attività. 

Eccellenza aziendale: conferma della qualità aziendale 

Certificato di Eccellenza - Il Certificato di Eccellenza per i nostri clienti è una conferma di un lavoro 

sistematico e di qualità a lungo termine che mantiene la sua posizione ai vertici dell'economia del paese, 

insieme alle aziende della regione e dell'Europa, perché in fase di valutazione sono applicato gli stessi 

criteri rigorosi, che hanno dimostrato di trarre conclusioni corrette. Solo il 5,5% delle 118.670 aziende 

registrate soddisfa questi criteri, un indicatore affidabile che l'azienda è stabile e a basso rischio. 

Metodologia 

La metodologia di calcolo dell'eccellenza è unica per tutti i mercati europei e si basa su 18 parametri di 

solvibilità e liquidità dal rendiconto finanziario, stato di solvibilità della società, blocco dei conti, società 

cooperative e contenzioso. I modelli statistici sono costruiti sulla base di indicatori finanziari (livello di 

indebitamento, liquidità, efficienza ed efficacia) e sulla base di eventi avversi (fallimento, liquidazione, 

preclusione) su un determinato periodo. 

 
Informazioni su Solvent Rating SRL 
 
Solvent Rating SRL è una società internazionale leader in Albania nella fornitura di soluzioni complete 

necessarie per lo sviluppo aziendale quotidiano. La società nasce con l'obiettivo di assistere le aziende 

albanesi nella ricerca di nuovi clienti, nel controllo, nella riscossione dei crediti e nell'incremento della 

liquidità. Lo scopo di questa azienda è anche quello di educare gli imprenditori albanesi all'uso di queste 

informazioni, una pratica che è stata seguita nel mondo per molti anni dalle imprese di successo. Grazie 

a questo, oggi abbiamo rapporti di partnership con un gran numero di aziende locali e internazionali. 

 
 
Riferimenti e collegamenti 

Chi siamo? QUI 

Maggiori informazioni sul Certificato di Eccellenza nel Business? QUI 

Soluzioni e prodotti aziendali: QUI 

http://solventrating.al/index.html
http://certifikata.al/
http://solventrating.al/sherbimet.html


 
“LONDON TECH & SERVICES” ka merituar Certifikatën e 
Përsosmërisë në Biznes, për ushtrim të shkëlqyeshëm të 
aktivitetit në vitin 2019.  
 
Në bazë të analizës së informacioneve të plota në dispozicion të 

publikut për vitin e  “LONDON TECH & SERVICES” ka plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara në fushën e 

likuditetit dhe aftësisë paguese dhe në këtë mënyrë bën pjesë në 5.5 % të subjekteve vendase në krahasim 

me mbi 118.000 kompani aktive. 

Certifikata e Përsosmërisë në Biznes është një tregues i besueshëm i stabilitetit financiar dhe cilësisë së 

ushtrimit të aktivitetit të kompanisë. Referenca e këtij lloji për kompaninë siguron reputacion dhe 

përparësi në zgjedhje në krahasim me kompani të tjera nga e njëjta fushë e veprimtarisë.  

Përsosmëri në biznes – konfirmim i cilësisë së biznesit 

Certificate of Excellence - Vërtetimi i Përsosmërisë për klientët tanë është një konfirmim i punës 

shumëvjeçare sistematike dhe cilësore e cila mbajtësin e saj e rendit në krye të ekonomisë së vendit, së 

bashku me kompanitë nga rajoni dhe Evropa, sepse në procesin e vlerësimit zbatohen të njëtat kritere të 

rrepta, të cilat kanë vërtetuar me një eksperiencë shumë-vjeçare që nxjerrin në konkluzione të sakta. 

Vetëm 5.5 % nga 118.670 kompani të regjistruara i plotësojnë këto kritere, që është një tregues i 

besueshëm se kompania është e qendrueshme dhe ka risk të ulët. 

Metodologji 

Metodologjia e llogaritjes së përsosmërisë është unike për të gjitha tregjet e Evropës dhe themelohet mbi 

18 parametra të aftësisë paguese dhe likuditetit nga raporti financiar, statusit të aftësisë paguese të 

shoqërisë, bllokimit të llogarive, kompanive bashkëpunuese dhe proceseve gjyqësore. Modelet 

statistikore janë ndërtuar mbi bazën e treguesve financiar (niveli i borxhit, likuditeti, efikasiteti dhe 

efektiviteti) dhe në bazë të ngjarjeve të padëshirueshme (falimentim, likuidim, bllokim) në një periudhë 

të caktuar.  

Rreth Solvent Rating 

Solvent Rating doo është një kompani ndërkombëtare e cila është lider në Shqipëri në ofrimin e zgjidhjeve 

gjithëpërfshirëse të nevojshme për zhvillimin e përditshëm të biznesit. Kompania u themelua me qëllim 

për të ndihmuar kompanitë shqiptare në gjetjen e klientëve të rinj, kontrollin e tyre, mbledhjen e llogarive 

të arkëtueshmeve dhe rritjen e likuiditetit. Qëllimi i kësaj kompanie gjithshtu është edukimi i 

biznesmenëve shqiptarë për të përdorur këto informacione,  praktikë e cila ndiqet në botë për shumë vite 

nga biznese të suksesshëm. Falë kësaj, sot kemi marrëdhënie partneriteti me një numër të madh të 

kompanive vendase dhe ato ndërkombëtare. 

Referenca dhe link 

Kush jemi ne? KËTU 
Më shumë informacione rreth Certifikatës së Përsosmërisë në Biznes? KËTU 
Zgjidhje biznesi dhe produkte:  KËTU 

http://solventrating.al/
http://certifikata.al/
http://solventrating.al/sherbimet.html

