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Të gjitha pyetjet janë me zgjidhje të shumëfishtë, ku vetëm njëra zgjidhje është e saktë.  
Rrumbullaksoni vetëm një përgjigje të saktë!             Nga 2 pikë secila 
  
1. Çështja kryesore e vendosur në strukturën moderne të korporatave që ka kontribuar në problemin e 
qeverisjes së korporatave ka qenë:  

A. Ndarja e blerjes nga qiraja.  
B. Ndarja e furnizuesve nga prodhuesit.  
C. Ndarja e pronësisë nga kontrolli.  
D. Ndarja e punonjësve nga kontraktorët e pavarur.  
  
 

2. Pronësia e Korporatës është e shpërndarë shumë në cilën nga vendet në vijim?  
A. Kanadë.  
B. Shtetet e Bashkuara.  
C. Gjermani.  
D. Japoni.  

   
3. Lidhur me parimet kryesore etike, koncepti i personit të matur lidhet me atë nga sa vijon?  

A. Parimi i pajtueshmërisë së qëllimit.   
B. Parimi profesional.  
C. Rregulli i artë.  
D. Parimi forcë-barazim-drejtë.  
  
 

4. Cila nga të mëposhtmet nuk është e përfshirë në shtatë udhëzimet morale për korporatat 
shumëkombëshe në operacionet e tyre ndërkombëtare?  

A. Korporatat shumëkombëshe nuk duhet të bëjë ndonjë dëm drejtpërdrejt të qëllimshëm.  
B. Korporatat shumëkombëshe duhet të paguajë taksa shtesë pasi që ato gjenerojnë më shumë 
para se sa shumica e kompanive lokale në vendin e tyre.  
C. Korporatat shumëkombëshe duhet të prodhojnë më shumë të mira se sa të këqija për vendin 
mikpritës.  
D. Korporatat shumëkombëshe duhet të bashkëpunojnë me qeverinë lokale në zhvillimin dhe 

zbatimin e sistemit të taksave ose standardeve të shëndetit të sigurisë.  
 
 

5. Cila nga të mëposhtmet i referohet sjelljes së korporatave në përgjigje të forcave të tregut apo kufizimeve 
ligjore?   

A. Obligimi social.  
B. Përgjegjësia sociale.  
C. Përgjegjshmëria sociale.  
D. Qëndrimi social.  
 
 

6. Tre metodat më të përdorura të kontrollit të humbjes janë:  
A. Ruajtja e rrezikut, Shmangia e rrezikut dhe Transferi i rrezikut.  
B. Vetë-sigurimi, Diversifikimi dhe Transferi i rrezikut.  
C. Reduktimi i frekuencës, Reduktimi i ashpërsisë dhe Reduktimi i kostos.  
D. Transferet e sigurimeve, Reduktimi i frekuencës dhe Reduktimi i ashpërsisë.  
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7. Nëse SLE është vlera e ekspozimit me një humbje të vetme, ALE është pritshmëria vjetore e humbjes, 
dhe ARO është norma vjetore e ndodhjes, cila nga ekuacionet e mëposhtme llogarit saktë ALE-ne? 

A. SLE = Vlera e pasurive × Frekuenca e kërcënimit.  
B. ALE = Faktori i ekspozimit × Probabiliteti i humbjes.  
C. SLE = Vlera e pasurive × Faktori i ekspozimit.  
D. ALE = ARO × SLE.  
 
 

8. Kompania DPS kishte humbje nga zjarri në 2011 – 20 humbje, në 2010 – 21 humbje, në 2009 – 43 
humbje, në 2008 – 38 humbje, dhe në 2007 – 29 humbje. Cili është devijimi standard i humbjeve? 

A. 9.11.  
B. 43.00.  
C. 30.20.  
D. 82.96.  
 
 

9. Në lidhje me sigurinë e informacionit, rreziku i mbetur llogaritet si në vijim? 
A. Dobësi të mëdha minus dobësi të vogla.  
B. Kërcënime të mëdha minus kërcënime të vogla.  
C. Rreziku i mundshëm minus rreziku i pamundshëm.  
D. Rreziku potencial minus masat kundërthënëse të zbatuara.  
 
 

10. Vlerësimi gjithëpërfshirës i rrezikut nuk ekziston në cilin nga funksionet e mëposhtme? 
A. Burimet njerëzore. 
B. Financat. 
C. Operacionet. 
D. Auditimi i brendshëm. 
 
 

11. Sigurimi është më i përshtatshëm për situatat në të cilat ekziston: 
A. Frekuenca e ulët dhe ashpërsia e lartë. 
B. Frekuenca e lartë dhe ashpërsia e lartë. 
C. Frekuenca e ulët dhe ashpërsia e ulët. 
D. Frekuenca e lartë dhe ashpërsia e ulët. 
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12. Menaxhimi i rrezikut të ndërmarrjeve (ERM) duhet të përfshijë cilën nga të mëposhtmet? 
I.   Rreziqet. 
II.  Mundësitë. 
III. Përparësitë. 
IV. Dobësitë. 
 

A. Vetëm I. 
B. Vetëm II. 
C. I dhe II. 
D. III dhe IV. 

 
 

13. Presidenti i një firme kërkoi ndihmë për të përcaktuar qartë qasjen menaxheriale që firma duhet të 
ndërmarrë. Në kuadër të përgjigjeve ishin katër deklaratat e mëposhtme. Cila deklaratë reflekton qasjen 
operacionale të menaxhmentit? 

A. Menaxhimi është i njëjtë në të gjitha organizatat dhe përfshin funksionet e organizimit, personelit, 
udhëheqjes dhe kontrollit. 
B. Që të mbetemi konkurrues, duhet të përqendrohemi në përdorimin e burimeve tona në mënyrë 
efikase dhe efektive. Ky është çelësi i suksesit menaxherial. 
C. Të punësuarit janë të rëndësishëm. Për të qenë të suksesshëm, duhet të sigurohemi që ata janë 
të trajnuar dhe motivuar siç duhet dhe ne duhet t'i mbajmë të hapura kanalet e komunikimit. 
D. Organizatat janë organizma kompleks, dinamik dhe të integruar. Ne duhet ta njohim këtë fakt dhe 
të përqendrojmë vëmendjen tonë në zhvillimin e ndërlidhjeve sinergjike. 
 
 

14. Të gjitha nga të mëposhtmet janë avantazhet e strukturës matricë, përveç: 
A. Shton pjesëmarrjen e punonjësve. 
B. E bën përdorimin efikas të burimeve njerëzore. 
C. Punon mirë në një mjedis në ndryshim. 
D. Kërkon shumë takime. 
 
 

15. Cila nga strukturat organizative të mëposhtme ruan autoritetin e vendimmarrjes nga menaxhmenti i 
lartë? 

A. Decentralizimi. 
B. Shpërndarë. 
C. Centralizimi. 
D. Departamentalizimi. 
 
 

16. Një shitës që ul çmimin gjatë negociatave është duke bërë: 
A. Mbrojtja e çmimeve. 
B. Çmimet gjeografike. 
C. Zbritja në para të gatshme. 
D. Zbritja në volumin e shitjes.  
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17. Qëllimi kryesor i menaxhimit të zinxhirit të furnizimit është: 

A. Të ulen të gjitha shpenzimet e marketingut, shitjes dhe logjistikës. 
B. Sigurimi i informacionit më efektiv për të gjitha firmat në zinxhirin e furnizimit. 
C. Zvogëlimi i varësisë nga çdo furnizues i vetëm. 
D. Përmirësimi i shpejtësisë, saktësisë dhe efikasitetit në prodhim dhe shpërndarje. 
 
 

18. Analiza e vlerës ka potencialin më të madh për kursimet e kostos për pjesët, lëndët e para dhe 
komponentët që kanë: 
I.   Kosto të ulët të njësisë. 
II.  Kosto të lartë të njësisë. 
III. Përdorim të ulët vjetor. 
IV. Përdorim të lartë vjetor. 
 

A. Vetëm II . 
B. Vetëm IV. 
C. I dhe III. 
D. II dhe IV. 
 
 

19. Fokusi strategjik i përmirësimit të produktivitetit praktikohet në cilin nga fazat e mëposhtme të ciklit të 
jetës së produktit? 

A. Prezantim. 
B. Rritje. 
C. Pjekuri. 
D. Rënie. 
 
 

20. Cila nga masat e mëposhtme vlerëson se sa mirë po funksionon diçka në lidhje me standardet 
ekzistuese? 

A. Efikasiteti. 
B. Produktiviteti. 
C. Efektiviteti. 
D. Ekonomia. 
 
 

21. Një kompani e integruar vertikalisht përshkruhet më së miri si ajo që: 
A. Zotëron të gjitha objektet e saj të prodhimit. 
B. Prodhon pjesët përbërëse të përdorura në produktin e saj. 
C. Është departamentalizuar nga produkti apo shërbimi. 
D. Kujdeset për hapësirën shumë të kufizuar të kontrollit. 
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22. Merrni parasysh aplikacionet kompjuterike të mëposhtme: 
Në një firmë që bënë shitje përmes katalogut, sapo që porositë telefonike futen në kompjuter, stoqet dhe 
kreditë kontrollohen menjëherë. 
Kompjuteri i një prodhuesi planifikon orarin e prodhimit të javës së ardhshme dhe ndan porositë në 
kompjuterin e një furnizuesi. 
Cila nga deklaratat mëposhtme është e vërtetë për këto aplikacione? 

A. Të dy aplikacionet janë shembuj të shkëmbimit elektronik të të dhënave (EDI). 
B. Të dy aplikacionet janë shembuj të përpunimit online në kohë reale (OLRT). 
C. Aplikacioni i parë është një shembull i EDI dhe i dyti është një shembull i OLRT. 
D. Kërkesa e parë është një shembull i OLRT dhe i dyti është një shembull i EDI. 

 
 
23. Ndoshta aftësia individuale më e rëndësishme në kapërcimin e barrierave të komunikimit është cila nga 
të mëposhtmet? 

A. Përzgjedhja e kanalit të duhur për mesazhin. 
B. Menaxhimi duke bredhur përreth. 
C. Praktikimi i dëgjimit aktiv. 
D. Zhvillimi dhe përdorimi i kanaleve formale informative. 

 
 
24. Sa i përket komunikimit të aksionarëve me bordin e drejtorëve, cili nga komisionet e mëposhtme është 
më i miri për të lehtësuar këtë komunikim? 

A. Komisioni i Auditimit. 
B. Komisioni i Qeverisjes. 
C. Komisioni i Nominimeve. 
D. Komisioni i Kompensimit. 

 
 

25. Nëse një organizatë pret sinergji të larta operacionale në mesin e disa bizneseve shumë të ndërlidhura 
dhe ka nevojë për një koordinim të madh, organizata me gjasë do të zgjedhë cilën prej strukturave të 
mëposhtme? 

A. Rrjetëzimin. 
B. Lidhjen. 
C. Matricën e Korporatës. 
D. Njësinë strategjike të biznesit.  

 
26.  Në cilën nga fazat e metodologjisë Sigma gjashtë (Six Sigma) përdoren teknikat “Brainstorming” ? 

A. Definimi (Përcaktimi) 
B. Analiza 
C. Matja 
D. Kontrolli  

 
27. Kostot e cilësisë që janë shkaktuar në zbulimin e njësive të produktit që nuk janë në përputhje me 

specifikimet e produktit janë referuar si: 
A. Kostot e parandalimit. 
B. Kostot e vlerësimit. 
C. Kostot e riparimit (ripërpunimit). 
D. Kostot e dështimit. 
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28. Një operacion i madh i peshkimit ka informacion mbi intervalin, kohën dhe probabilitetin kur grupet e 
mëdha të karkalecave qëndrojnë nën anijet e tyre të peshkimit. Për të përdorur këtë informacion për të 
parashikuar se kur dhe ku të dërgojnë anijet e tyre, cila nga teknikat e mëposhtme duhet të përdoret? 

A. Simulimi. 
B. Sheshet më të vogla. 
C. Teoria e pritjes. 
D. Zbutja eksponenciale. 

 

29. Gjatë një auditimi të brendshëm, auditori pati vështirësi në marrjen e informacionit të kërkuar nga një 
punonjës i caktuar. Kur kjo situatë vazhdoi për një javë, auditori kërkoi një takim privat me të punësuarin me 
qëllim identifikimin e problemit dhe zgjidhjen e vështirësive përmes diskutimit të hapur. Cila teknikë e 
menaxhimit të konfliktit ishte aplikuar nga auditori? 

     A. Zgjidhja e problemit. 
     B. Zgjerimi i burimeve. 
     C. Komandë autoritative. 
     D. Ndryshimi i variablës njerëzore.  
 

 
30. Kombinimi i dy ose më shumë detyrave të specializuara për rritjen e motivimit quhet : 

A. Specializimi i punës. 
B. Shumëllojshmëri e punës. 
C. Pasurimi i punës. 
D. Zgjerimi i punës. 

 

31. Sipas modelit të efektivitetit të ekipit, cila nga mëposht përfshin përcaktuesit e efektivitetit të ekipit? 
                  A.   Struktura, strategjia dhe planet. 
                  B.   Koha, punët dhe detyrat. 

C. Njerëzit, organizata dhe punët. 
D. Idetë, çmimet dhe vlerësimet. 

 

32. Fjalëkalimet përdoren si një mekanizëm bazë për të identifikuar dhe autentifikuar (vërtetuar, validuar) një 
përdorues të sistemit. Cili nga këta faktorë të lidhur me fjalëkalimin nuk mund të testohen me mjete 
automatike të testimit të cenueshmërisë? 

A. Gjatësia e fjalëkalimit.  
B. Jetëgjatësia e fjalëkalimit. 
C. Sekreti i fjalëkalimit. 
D. Ruajtja e fjalëkalimeve. 

 

33.  Sistemet e enëve të mjaltit (honeypots) nuk përmbajnë cilën nga të mëposhtmet? 
A. Shkaktuesit e ngjarjes. 
B. Vëzhguesit e ndjeshëm. 
C. Të dhënat e ndjeshme. 
D. Shkarkuesit e ngjarjes. 

  

34.  Cila nga të mëposhtmet duhet të arkivohet? 
A. Parametrat e domain-it. 
B. Sekretet e përbashkëta. 
C. Bërthamat e gjenerimit të numrave të rastësishëm. 
D. Rezultatet e ndërmjetme. 
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35. Cila nga të mëposhtmet mund të zvogëlojë kërcënimet për integritet kur përdoret kriptografia e çelësit 
privat? 

A. Kodi i autentifikimit (vërtetimit, validimit) të mesazhit. 
B. Identifikuesi i mesazhit. 
C. Titulli i mesazhit. 
D. Përmbajtja e shkurtër e mesazhit. 

 

36.  Cila nga të mëposhtmet mund të shfrytëzohen më lehtë kur ekzekutohen mbrapa (pas) mureve 
mbrojtëse-firewalls? 

A. Posta elektronike. 
B. Kërkesa për ueb. 
C. Kontrollet ActiveX. 
D. Protokolli i transferimit të dosjeve (PTS/FTP). 

 

37.  Aftësia e kompjuterëve për të komunikuar me terminalet fizikisht të largëta (nga distanca/remote) është 
një tipar i rëndësishëm në dizajnimin e sistemeve informative të biznesit modern. Cila nga rreziqet e 
mëposhtme që lidhen me përdorimin e sistemeve të telekomunikimit minimizohet nëpërmjet përdorimit të 
sistemit të kontrollit të fjalëkalimeve? 

A. Qasja e paautorizuar në programin e sistemit dhe dosjet e të dhënave. 
B. Disponueshmëria fizike e paautorizuar e terminaleve nga distanca. 
C. Shkatërrimi fizik i programit të sistemit dhe skedarëve të të dhënave. 
D. Shkatërrimi fizik i terminaleve nga distanca. 

 

38.  Një sistem bankar tregimtar (përdorimi i të dhënave të kompjuterit në një mënyrë të bazuar në rolin e 
një individi) në internet i lejonte tërheqjet nga llogaritë joaktive. Kontrolli më i mirë për refuzimin e tërheqjeve 
të tilla është: 

A. Llogaritja e provave. 
B. Verifikimi i shifrave. 
C. Kërkimi i dosjes master. 
D. Kontrollimi për regjistrimet e dyfishta.  

 

39. Një studim i thelluar i përcaktimit të nevojave për një sistem të ri nën-zhvillim, kryhet në cilën nga fazat e 
mëposhtme të ciklit të jetës së zhvillimit të sistemit (SDLC)? 

A. Planifikimi / fillimi. 
B. Zhvillimi / marrja. 
C. Zbatimi / vlerësimi. 
D. Operimi / mirëmbajtja. 

 

40.  Cila nga teknikat e mëposhtme të zbulimit të virusit është më e vështirë për të mposhtur programet 
antivirus? 

A. Vetë-enkriptimi. 
B. Polimorfoza. 
C. Metamorfoza. 
D. Padukshmëria. 
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41.  Cila nga të mëposhtmet nuk duhet të përdoret në implementimin e autenticitetit (vërtetitimit/validimit) të 
Kerberos?  

A. Standardi i enkriptimit të të dhënave (DES).  
B. Standard i avancuar i enkriptimit (AES).  
C. Rivest, Shamir dhe Adleman (RSA).  
D. Diffie-Hellman (DH). 

 

42.  Një kompani me kontratë qeveritare ndanë zhvlerësimin e fabrikës në bazë të vlerës së hapësirës për 
metër katrorë: 

 Metër katrorë Vlera e hapësirës 

Kati i parë 20,000  216,000 € 

Kati i dytë 20,000 72,000 € 

 

Nëse zhvlerësimi vjetor në të tërë fabrikën me sipërfaqe prej 40,000 metër katrorë është 28,800€, çfarë 
vlere do të caktohet në një kontratë qeveritare që shfrytëzonte 10,000 metra katrorë të hapësirës së katit të 
parë për gjashtë muaj? 

A. 3,600 €. 
B. 5,400 €. 
C. 7,200 €. 
D. 10,800 €. 

 

43.  Më 1 janar 2009, një kompani bleu një pjesë të pajisjeve për 250,000€, e cila fillimisht vlerësohej se 
kishte një jetë të dobishme prej 10 vjetësh pa asnjë vlerë të mbetur. Zhvlerësimi është regjistruar për tre vite 
në baza lineare. 

Më 1 janar 2012, jeta e dobishme e vlerësuar u rishikua në mënyrë që pajisjet të konsiderohen të kenë një 
jetë të dobishme prej 20 vjetësh në total. Supozoni se metoda e zhvlerësimit dhe jeta e dobishme për 
raportim financiar dhe qëllime tatimore janë të njëjta. Shpenzimet e zhvlerësimit në vitin 2012 për këtë 
pajisje do të jenë: 

A. 8,750 €. 
B. 10,294 €. 
C. 12,500 €. 
D. 14,706 €. 
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44.  Një kompani raporton për saldot e llogarive të saj në fund të vitit si vijon : 

Llogaria 

 

Saldo 

Detyrimet Afatgjata 200,000 € 

Paraja e Gatshme 50,000 € 

Shitjet Neto 600,000 € 

Pasuritë jo-qarkulluese (neto) 320,000 € 

Shpenzimet e tatimit 67,500 € 

Stoqet 25,000 € 

Aksionet e zakonshme 100,000 € 

Shpenzimet e interesit  20,000 € 

Shpenzimet administrative 35,000 € 

Fitimet e mbajtura 150,000 € 

Llogaritë e pagueshme 65,000 € 

Llogaritë e arkëtueshme 120,000 € 

Kosto e mallrave të shitur 400,000 € 

Shpenzimet e zhvlerësimit 10,000 € 

 

Informata shtesë:  

- Saldo fillestare e aksioneve të zakonshme ishte 100,000 €. 
- Saldo fillestare e fitimeve të mbajtura ishte 82,500 € 
- Kompania kishte 10,000 aksione të zakonshme të papaguara gjatë gjithë vitit. 
- Nuk është paguar dividend gjatë vitit 

 

Për vitin e sapo përfunduar, kompania kishte një normë të kthimit në kapital (i rrumbullakosur në dy 
dhjetore) nga: 

A. 31.21%. 
B. 58.06%. 
C. 67.50%. 
D. 71.68%. 

 

 
 

 



Të gjitha pyetjet janë me zgjidhje të shumëfishtë, ku vetëm njëra zgjidhje është e saktë.  
Rrumbullaksoni vetëm një përgjigje të saktë!             Nga 2 pikë secila 
 

45.  Një firmë që kërkon të optimizojë buxhetin e saj kapital ka llogaritur koston margjinale të kapitalit dhe 
normat e parashikuara të kthimit në disa projekte të mundshme. Buxheti kapital optimal përcaktohet nga: 

A. Llogaritja e pikës në të cilën kostoja margjinale e kapitalit takohet me normën e 
parashikuar të kthimit, duke supozuar se projektet më fitimprurëse pranohen së pari. 

B. Llogaritja e pikës në të cilën kostoja mesatare margjinale takohet me normën mesatare të 
kthimit, duke supozuar se projektet më të mëdha pranohen së pari. 

C. Pranimi i të gjitha projekteve të mundshme me norma të parashikuara të kthimit që 
tejkalojnë koston më të ulët margjinale të kapitalit. 

D. Pranimi i të gjitha projekteve të mundshme me normat e parashikuara të kthimit më të ulët 
se kostoja më e lartë margjinale e kapitalit. 

 

46. Nëse stoqet përfundimtare janë nënvlerësuar për shkak të një gabimi në numërimin fizik të artikujve në 
dorë, atëherë kostoja e mallrave të shitura për periudhën do të jetë (Lista A) dhe fitimet neto do të jenë 
(Lista B). 

                                      Lista A                                                          Lista B 

A.        Nënvlerësuar                                                  Nënvlerësuar  
B.        Nënvlerësuar                                                  Mbivlerësuar 
C.        Mblivlerësuar                                                  Nënvlerësuar 
D.        Mbivlerësuar                                                   Mbivlerësuar 

  

47. Një kompani që rishikon çdo vit mundësitë e saj të investimit dhe zgjedh shpenzimet e duhura kapitale 
për vitin e ardhshëm, paraqitet me dy projekte, të quajtura projekti A dhe projekti B. Vlerësimet më të mira 
tregojnë se shpenzimi i investimit për projektin A është 30,000€ dhe për projektin B është 1 milion euro. 
Projektet konsiderohen të kenë rrezik të njëjtë. Projekti A pritet të gjenerojë hyrje të mjeteve monetare prej 
40,000€ në fund të çdo viti për dy vjet. Projekti B pritet të gjenerojë hyrje në para prej 700,000€ në fund të 
vitit të parë dhe 500,000€ në fund të vitit të dytë. Kompania ka një kosto të kapitalit prej 8%. 

Norma e brendshme e kthimit të projektit A, në pikën më të afërt të plotë, është: 

A. 10%. 
B. 15%. 
C. 25%. 
D. 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Të gjitha pyetjet janë me zgjidhje të shumëfishtë, ku vetëm njëra zgjidhje është e saktë.  
Rrumbullaksoni vetëm një përgjigje të saktë!             Nga 2 pikë secila 
 

48.  Të dhënat në lidhje me operacionet e kompanisë gjatë vitit janë: 

Të hyrat nga shitjet  
(150,000 njësi) 

9,000,000 € 

Kostot Variabile:  

Materiali Direkt 1,800,000 € 

Puna Direkte 720,000 € 

Kostot indirekte të prodhimit 1,080,000 € 

Shpenzimet e shitjes 450,000 € 

Kostot Fikse:  

Kostot indirekte të prodhimit 600,000 € 

Shpenzimet administrative 567,840 € 

Shpenzimet e shitjes 352,800 € 

Norma e tatimit në të ardhura                                        40 % 

 

Kompania vlerëson se në vitin e ardhshëm kostot e materialeve direkte do të rriten me 10% dhe kostot e 
punës direkte do të rriten me 0.60€ për njësi në 5.40€ për njësi. Përveç kësaj, shpenzimet fikse të shitjes do 
të rriten me 29,520€. Të gjitha shpenzimet e tjera do të mbesin në të njëjtat nivele apo shuma si viti aktual. 

Pika e rentabilitetit të kompanisë në njësi të shitjeve për vitin aktual është : 
A. 36,495 njësi. 
B. 42,240 njësi. 
C. 46,080 njësi. 
D. 56,320 njësi. 

 

49.  Cila nga këto është një kulturë e kontekstit të lartë? 
A. Gjermania. 
B. Kanada. 
C. Shtetet e Bashkuara. 
D. Japonia. 

 

50.  Lidhur me rregullimin e qeverisë: 
A. Rregullimi po rritet në të gjithë botën. 
B. Shumë organizata nuk duhet të përballen me rregullimin e qeverisë. 
C. Kompanitë e shërbimeve publike nuk përballen me shumë rregullore. 
D. Derregulimi dhe privatizimi po rriten në mbarë botën. 

 


