














“A&E Engineering” shpk
Shënime të pasqyrave financiare
Për ushtrimin e mbyllur më 31 Dhjetor 2013

1. INFORMACION I PËRGJITHSHËM

Shoqëria  “A&E  Engineering”  shpk,  është  themeluar  prane  QKR  më  date  02/09/2007. 
Shoqëria e zhvillon aktivitetin e saj aktualisht në Tiranë, Adresa: Rr. "Frederik Shiroka" 
kulla nr.1, ish fusha e zezë, ku aktualisht ka edhe selinë . 
Objekti  kryesor  i  veprimtarisë  së  shoqërisë  përfshin  Ndertim,  projektim,zbatim, 
mbikqyrje,kolaudim,ristrukturim  etj,objekteve  sociale,kulturore,ekonomike, 
industrial,objekte banimi. prodhim dhe tregtim materiale

Ortak i vetëm i shoqërisë është.

Emri i ortakut
Vlera e kapitalit te 

nenshkruar ne  LEK
% ne kapital

1 Entela Cano 120.000 100%

Administratore e shoqërisë është zj. Entela Cano.

Numri i punonjesve me Dt 31.12.2013  eshte 12 dhe më Dt.31.12.2012 eshte 13 .

2. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE TË RËNDËSISHME KONTABILE

a. Bazat e përgatitjes së pasqyrave financiare

Paqyrat  financiare  janë  përgatitur,  në  të  gjithë  aspektet  materiale,  në  përputhje  me 
Standartet  Kombëtare   të  Kontabilitetit  (SKK),  të  cilat  përbëhen  nga  regullat  dhe 
interpretimet në përputhje me Ligjin nr.9228 datë 29 Prill,  2004  “Për Kontabilitetin dhe 
Pasqyrat Financiare”, 

Pasqyrat financiare të shoqërisë janë përgatitur mbi bazën e konceptit të materialitetit dhe 
mbi bazën e tëdrejtave dhe detyrimeve të konstatuara. Të dhënat aktuale dhe krahasuese 
janë prezantuar në Lekë Shqiptarë (LEK),  që është monedha raportuese e kompanisë
Paqsyrat financiare të shoqërisë janë përgatitur mbi bazën e kostos historike. 
Shoqëria ka zbatuar standartet kombëtare të kontabilitetit, shoqëria vazhdon të llogarisë 
kostot e saj me mesataren e ponderuar.

b. Aktivet Afatgjata Materiale

Aktivet afatgjata materiale jane mbajtur ne librat e shoqerisë me koston e tyre historike 
minus amortizimin e akumuluar. 
 Normat  vjetore  të amortizimit  të perdorura,  bazuar  në Udhëzimin  e  Ministrisë së 
Financave nr.3 datë 13 Prill 2003 janë si më poshtë:  

Kategoria Metoda e amortizimit Norma e amortizimit
Ndërtesa Mbi vlerën kontabël neto 5%
Makineri dhe pajisje Mbi vlerën kontabël neto 20%
Mjete Transporti Mbi vlerën kontabël neto 20%
Mobilje dhe orendi Mbi vlerën kontabël neto 20%
Pajisje zyrash dhe 
informatike Mbi vlerën kontabël neto 25%

Amortizimi është llogaritur duke filluar nga muaji i parë pas atij të blerjes.

                                                                                                                                                         1



“A&E Engineering” shpk
Shënime të pasqyrave financiare
Për ushtrimin e mbyllur më 31 Dhjetor 2013

Vlera e mbajtjes së aktiveve të qëndrueshme duhet të rishikohet nëse është zhvlerësuar 
kur  ndodhin ndryshime ose ndryshime në rethanat tregojnë se vlera e mbajtjes mund të 
jetë e parikuperueshme. Nëse keto të dhëna ekzistojnë dhe atëhere kur vlera e mbajtjes 
kalon  vlerën  e  parashikuar  të  rikuperueshme,   aktivi  zhvlerësohet  në  vlerën  e 
rikuperueshme  dhe  humbja  nga  zhvlerësimi  njihet  në  pasqyrën  e  të  ardhurave  dhe 
shpenzimeve. 

c. Inventari

Inventaret  janë  paraqitur  në  pasqyrat  financiare  të  Shoqërisë  duke  perdorur  vlerën  e 
blerjes  së  tyre  që  është  më  e  vogël  se  vlera  neto  e  realizueshme.  Për  inventarizim 
shoqëria ka përdorur mesataren e ponderuar. Inventari i imet eshte perfshire ne kete grup 
sipas regullave kontabile ne Shqiperi.

d. Klientët dhe Furnitorët 

Klientët  dhe furnitorët  janë paraqitur  në bilanc  bazuar në vlerën e faturës origjinale  të 
dërguar  klientit  ose  marrë  nga  furnitori.  Provizione  për  borxhe  të  këqija  bëhen  kur 
konsiderohet  që  vlerat  e  kërkueshme  nuk  mund  të  shlyhen.  Shoqëria  për  periudhën 
ushtrimore nuk ka llogaritur të tilla provizione.

e. Arka, bankat dhe likuiditete te tjera

Arka, banka dhe likuiditete të tjera përbehet nga LEK dhe monedha të huaja gjendje në 
arkë dhe gjendje në llogari në Bankat rezidente.

f. Konvertimi i monedhave të huaja

Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në LEK duke përdorur kursin e shpallur 
zyrtar në datën e transaksionit.
Arka, banka dhe ekuivalentet e tyre të emërtuar, zërat e tjerë monetarë, aktivet dhe pasivet 
në monedhë të huaj janë konvertuar në LEK duke përdorur kursin e shpallur nga Banka e 
Shqipërisë  në  datën  e  mbylljes  së  periudhës  ushtrimore.  Diferencat  e  rezultuara  nga 
konvertimi janë përfshirë në pasqyrën e të ardhura-shpenzimeve të Shoqerisë.
Aktivet dhe pasivet jo-monetare të emërtuar në monedhë të huaj, janë konvertuar në LEK 
duke përdorur kursin e shpallur zyrtar në datën e transaksionit. 
Kurset zyrtare të këmbimit për monedhat kryesore të përdorura në konvertimin e gjendjeve 
të bilancit emërtuar në monedhë të huaj janë si më poshtë (në LEK):

31 Dhjetor
2013

31 Dhjetor
2012

1 EUR 140.20 139.59
1 USD 101.86 105.85

g. Njohja e te ardhurave dhe shpenzimet

Të ardhurat  janë njohur  atëherë kur shoqëria do të ketë te mundur të marrë përfitime 
ekonomike dhe këto përfitime mund të vlerësohen me siguri (dhe jo domosdoshmërisht kur 
është arkëtuar). Shpenzimet janë njohur në pasqyrën e të ardhura-shpenzimeve atëherë 
kur  kanë  ndodhur  (dhe  jo  domosdoshmërisht  kur  është  paguar).  Të  ardhurat  dhe 
shpenzimet janë regjistruar në pasqyrat financiare të periudhës së cilës ato i përkasin.

h. Tatimi mbi fitimin
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Tatimi  mbi  fitimin  është llogaritur  në përputhje  me dispozitat  e ligjit  për  tatimin  mbi  të 
ardhurat në Republikën e Shqipërisë. Shpenzimet për tatimin mbi fitimin përfshijnë gjithë 
detyrimet për tatimin mbi fitimin e këtij vitit ushtrimor. Tatimi mbi fitimin i këtij viti ushtrimor 
është llogaritur me 10% të fitimit të tatueshëm sipas normave fiskale në Shqipëri. 

i. Fondet për pensione 

Shoqëria paguan kontributet për pensione si edhe kontribute për sigurim shëndetsor për 
punonjësit e saj sic është parashikuar nga legjislacioni social vendas. Kontributet, bazuar 
në pagat,  janë paguar  në llogari  të  organizmave kombëtare përgjegjës  për pagesën e 
pensioneve  dhe  shpenzimeve  shëndetsore.  Nuk  ka asnjë  detyrim  tjetër   në  lidhje  me 
fondin për pensione dhe shpenzime shëndesore.   

3. SISTEMI KONTABËL

Sistemi  kontabël  është  i  organizuar  në përputhje  me Ligjin  për  Kontabilitetin  Shqiptar. 
Shoqeria ka përcaktuar planin e saj të llogarive, në përputhje me Standartin Kombëtar të 
Kontabilitetit. 

4. MJETE MONETARE

Arka, banka dhe likuiditete të tjera janë likuiditete në monedhë vendi dhe të huaj me 
31.12.2013 janë si më poshtë

2013 2012
Llogari ne leke 3,959 1,587,313 
Llogari ne monedhe te huaj 0 0 
Arka 856,826 259,132 
Arka 0 

860,785 1,846,445 

5. KËRKESA TE ARKËTUESHME

Kërkesa të arkëtueshme më 31.12.2013 janë si me poshtë:

2013 2012
Kliente 16,588,096 
Tatim fitimi 344,808 370,136 
TVSH e rimbursueshme 0 144,359 

16,932,905 514,495 

6. SHPENZIME TE PERIUDHAVE TE ARDHSHME

Shpenzime te periudhave te ardhshme  më 31.12.2013  jane si më poshtë:

2013 2012
Parapagime dhe shpenzime te shtyra 500,000 
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500,000 0 

7. AKTIVET AFATGJATA MATERIALE

Akivet afatgjata materiale dhe lëvizjet e tyre deri më 31.12.2013 paraqiten si më poshtë:

Mjete 
transporti

Pajisje 
Zyre

Pajisje 
elektronike

Total

Kosto AAM
1 Janar 2012 5,380,525 1,594,825 6,171,477 13,146,827
Shtesa 400,124 2,587,618 2,987,742
Pakesime/Axhustime 0
 31 Dhjetor 2012 5,380,525 1,994,949 8,759,095 16,134,569

Kosto AAM
1 Janar 2013 5,380,525 1,994,949 8,759,095 16,134,569
Shtesa 33,167 488,250 521,417
Pakesime/Axhustime 0
 31 Dhjetor 2013 5,380,525 2,028,116 9,247,345 16,655,986

Amortizimi
1 Janar 2012 2,097,730 232,798 1,711,778 4,042,306
Amortizimi vjetor 656,560 345,761 804,239 1,806,560
Rimarje amortizimi 0
 31 Dhjetor 2012 2,754,290 578,559 2,516,017 5,848,866

Amortizimi
1 Janar 2013 2,754,290 578,559 2,516,017 5,848,866
Amortizimi vjetor 525,247 283,278 1,606,048 2,414,572
Rimarje amortizimi 0
 31 Dhjetor 2013 3,279,537 861,837 4,122,065 8,263,438

Vlera Neto 31 Dhjetor 2012 2,626,235 1,416,390 6,243,078 10,285,703

Vlera Neto 31 Dhjetor 2013 2,100,988 1,166,279 5,125,280 8,392,547

8. FURNITORË DHE DETYRIME  AFATGJATA

Furnitorë dhe detyrime afatgjata më 31.12.2013 janë si më poshtë:

2013 2012
Huamarje Leasing 630,027 742,231
Furnitore 18,991,031 7,571,452
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Detyrime per sigurime shoqerore 67,308 64,662
Detyrime per tatime 5,600 13,776
Tvsh per tu paguar 1,085,593 
Detyrime per pagat e punonjesve 1,075,397 

21,854,956 8,392,121

9. SHITJE NETO

Shitjet neto përbëhen si më poshtë:

2013 2012
Te ardhura nga shitja 18,760,423 10,343,245 

18,760,423 10,343,245 

10.SHPENZIME PËR PERSONELIN

Shpenzimet e personelit  përbëhen si më poshtë:

2013 2012
Pagat e personelit 2,612,304 2,602,511 
Sigururime shoqerore 436,260 434,620 

3,048,564 3,037,131 

11. SHPENZIME TË TJERA

Shpenzime të tjera  përbëhen si më poshtë:
2013 2012

Utilitete (energji, uje karburant) 1,396,327 
Kancelari 60,682 
Qira 692,567 
Shpenzime telekomunikacioni e postare 268,534 
Mirembajtje e te ngjashme 531,048 
Sherbime bankare 39,819 
Taksa te tjera 36,833 
Sherbime nga te trete 9,548,100 
Shpenzime perfaqesimi 14,000 

12,587,910 5,395,201

12.FITIM HIMBJE FINANCIARE

Fitim humbje financiare përbëhen si më poshtë:

2013 2012

Te ardhura nga interesat e fituara nga depozitat (258) 980
Te ardhura nga interesat e fituara 0
Te ardhura financiare (258) 980

Interesa te paguara 54,655 0
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Humbja neto nga kembimet valutore 12,582 -
Shpenzime financiare 67,237 -

Shpenzime financiare neto 66,978 980

13.TATIMI MBI FITIMIN

Bazuar ne legjislacionin shqipëtar, norma e tatimit mbi fitimin është 10% për vitin 2013

2013 2012
Humbja perpara tatimit
Tatim fitimi i rimbursueshem llogaritur me 10% 642,399 105,333

64,240 
Efekti tatimor i:
-Te ardhurave Te pa tatueshme                        - -

-Shpenzimeve te pazbritshme per tatim fitimin 14,000 221,267

Fitimi fiskal 656,399 326,600

Tatim fitimi I vitit I llogaritur me 10% 65,640 32,660

14.SHPENZIME TE PAZBRITSHME

2013

Dhurata dhe shpenzime perfaqesimi
                 14,0

00    
                 14,0

00    
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