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Deri

  /  /    

  /  /    



Nr. Pershkrimi i elemeteve Ref. Viti Ushtrimor Viti Paraardhes

A K T I V E T
I     Aktivet Afatshkurtra 1

10,220,883.731    Mjete Monetare 2
2    Derivative dhe Aktive Financiare te Mbajtura 3
(i) Derivativet 4
(ii) Aktivet e mbajtura per tregetim 5

10,220,883.73Totali
3    Aktive te tjera financiare afatshkurtra 7

16,137,637.85(i) Llogari / kerkesa te arketueshme 8
(ii) Llogari / kerkesa te tjera te arketueshme 9
(iii) Instrumente te tjera borxhi 10
(iv) Investime te tjera financiare 11

16,137,637.85Totali
4    Inventari 13
(i) Lendet e para 14
(ii) Prodhim ne proces 15
(iii) Produkte te gatshme 16
(iv) Mallra per rishitje 17
(v) Parapagesat per furnizime 18

Totali

5   Aktive biologjike afatshkurtra 20
6   Aktive afatshkurtra te mbajtura per shitje 21
7   Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra 22

Totali 

26,358,521.58 0.00AKTIVET  TOTALE  AFATSHKURTRA  (I)

II   Aktivet Afatgjata 24
1   Investimet financiare afatgjata 25
(i) Aksione dhe pjesemarje te tjera ne njesi te kont. 26
(ii) Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje 27
(iii) Aksione dhe letra me vlere 28
(iv) Llogari/Kerkesa te arketueshme afatgjata 29

Totali

2   Aktive afatgjata materiale 31
(i) Toka 32
(ii) Ndertesa 33

4,307,691.53(iii) Makineri dhe pajisje 34
418,273.01(iv) Aktive te tjera afatgjata materiale (me vlere kon) 35

4,725,964.54Totali 

3   Aktive biologjike afatgjata 37
4   Aktive afatgjata jomateriale 38
(i) Emri i mire 39
(ii) Shpenzimet e zhvillimit 40
(iii) Aktive te tjera afatgjata jomaterjale 41

Totali 

5   Kapital aksionar i papaguar 43
6   Aktive te tjera afatgjata (ne proces) 44

Totali 

4,725,964.54 0.00AKTIVEVET  TOTALE  AFATGJATA  (II)

0.0031,084,486.12Total Aktive

D E T Y R I M E T   D H E   K A P I T A L I
I  Detyrimet afatshurtra 47
1  Derivativet 48
2  Huamarrjet 49
(i) Huate dhe obligacionet afatshkurtra 50
(ii) Kthimet/Ripagesat e huave afatgjata 51
(iii) Bono te konvertueshme 52

Totali 

Gjeneruar nga FINANCA 5



Nr. Pershkrimi i elemeteve Ref. Viti Ushtrimor Viti Paraardhes

3  Huate dhe parapagimet 54
(8,554,121.85)(i) Te pagueshme ndaj furnitoreve 55

(385,986.00)(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve 56
(1,186,125.65)(iii) Detyrime tatimore 57
(1,987,666.54)(iv) Hua te tjera 58

(v) Parapagimet e arketuara 59

(12,113,900.04)Totali 
4  Grantet dhe te ardhurat e shtyra 61
5  Provizionet afatshkurtra 62

Totali 

(12,113,900.04) 0.00TOTALI  I  DETYRIMEVE  AFATSHKURTRA (I)

II  Detyrimet afatgjata 64
1  Huate afatgjata 65
(i) Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare 66
(ii) Bonot e konvertueshme 67

Totali 
2  Huamarrje te tjera afatgjata 69
3  Provizionet afatgjata 70
4  Grantet dhe te ardhurat e shtyra 71

Totali

0.00 0.00TOTALI  I  DETYRIMEVE AFATGJATA  (II)
III Kapitali 74
1  Aksionet e pakices 75
2  Kapitali i aksionereve te shoqerise meme 76

(100,000.00)3  Kapitali aksionar 77
4  Primi i aksionit 78
5  Aksionet e thesarit (Negative) 79
6  Rezerva statusore 80
7  Rezerva ligjore 81
8  Rezerva te tjera 82

(13,036,861.73)9  Fitimet e pashperndara 83
(5,833,724.35)10Fitimi (Humbja)  evitit financiar 84

(18,970,586.08)Totali 

(18,970,586.08) 0.00TOTALI I KAPITALIT (III)

0.00(31,084,486.12)Total Pasive

0.00Total 0.00
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Nr. Pershkrimi i elemeteve Viti Ushtrimor Viti Paraardhes

(29,158,567.50)1 Shitjet neto 
2 Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimi

3 Ndryshime ne inventarin e produkteve te gateshme dhe punes ne proces
4 Puna e kryer nga njesite ekonomike raportuese per qellimet e veta dhe e kapitalizuar 

2,088,507.085 Mallra, lendet e para dhe sherbimet 
16,956,032.296 Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit

7 Shpenzime te personelit 
1,745,000.007.1 Pagat 

291,415.007.2 Shpenzimet e sigurimeve shoqerore 
7.3 Shpenzimet per pensionet 

1,201,054.608 Renia ne vlere (Zhvleresimi) dhe amortizimi 

(6,876,558.53)Totali i shpenzimeve (5-8)

(6,876,558.53) 0.00Fitim (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit (1+ 2 +/- 3+/- 4 -9) 

11 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara
12 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet
13 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare 
13.1 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime te tjera financiare afatgjata

(633.47)13.2 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat
1,298.0013.3 Fitimet (Humbjet) nga kursi i kembimit 

13.4 Te ardhurat dhe shpenzimet e tjera financiare 

664.53Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (13.1 +/- 13.2 +/- 13.3 +/- 13.4)

664.53 0.00Fitimi (humbja) para tatimit (9 +/-14)

1,042,169.6516 Shpenzimet e tatimit mbi fitimin

1,042,169.65Fitim (humbja) neto e vitit financiar  (15-16)

1,042,169.65 0.00
18 Pjese e fitimit neto per aksioneret e shoqerise meme 
19 Pjese e fitimit neto per aksioneret e pakices

0.00 0.00

0.00(5,833,724.35)

(5,833,724.35)Total 0.00
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Pershkrimi i elemeteve Viti Ushtrimor Viti Paraardhes

I Fluksi i parave nga veprimtarite e shfrytezimit 
16,161,325.851 Parate e arketuara nga klientet 
(8,940,107.85)2 Parate e paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve 

3 Parate e ardhura nga veprimtarite 
4 Interesi i paguar 

670,367.355 Tatimfitimi i paguar 

7,891,585.35Paraja neto nga veprimtarite e shfrytezimit

II Fluksi i parave nga veprimtarite investuese 
1 Blerjet e kompanise se kontrolluar minus parate e arketuara 

450,273.012 Blerjet e aktiveve afatgjata materiale 
3 Te ardhurat nga shitja e pajisjeve 

(633.47)4 Interesi i arketuar 
5 Dividentet e arketuar 

449,639.54Paraja neto e perdorur per veprimtarite investuese

III Fluksi i parave nga aktivitetet financiare 
1 Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar 
2 Te ardhura nga huamarrje afatgjata 
3 Pagesat e detyrimeve te qerase financiare 
4 Dividente te paguar 

Paraja neto e perdorur ne veprimtarite financiare 

8,341,224.89 0.00Rritja/(renia) neto e mjeteve monetare

10,220,883.73V Mjete monetare ne fillim te periudhes kontabel 

10,220,883.73Mjete monetare ne fund te periudhes kontabel 

10,220,883.73 0.00

0.0018,562,108.62

18,562,108.62Total 0.00

Gjeneruar nga FINANCA 5



SHENIME SHPJEGUESE 

 

Shoqëria “ Infratech” Sh.p.k. i ka ndertuar Pasqyrat Financiare për vitin 2016 në bazë të Standardeve Kombëtare 

të Kontabilitetit të Permiresuara dhe përkatësisht në mbështetje të plotë të SKK 2. Shoqëria i ndërton dhe i 

paraqet Pasqyrat Financiare sipas SKK TE PERMIRESUARA në bazë të Ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për 

Kontabilitetitn dhe Pasqyrat Financiare”, neni 4 i ndryshuar me Vendimin nr 1,date 25.06.2014 të Këshillit 

Kombëtar të Kontabilitetit “PER MIRATIMIN E STATNADTEVE KOMBETARE TE KONTABILITETIT TE 

PERMIRESUARA” si dhe Urdheri i Ministrit te Financave nr 64, date 22.07.2014 “PER ZBATIMIN E DETYRUESHEM 

TE STANDARTEVE KOMBETARE TE KONTABILITETIT TE PERMIRESUARA “ nga data 01 01.2015. Pasqyrat 

Financiare janë përgatitur duke ndjekur e zbatuar Politikat Kryesore Kontabel si: politika për njohjen e aktiveve, 

për njohjen e detyrimeve, njohjen e të drejtave, njohjen e të ardhurave e shpenzimeve si dhe njohjen dhe 

vlerësimin e tyre. Gjithashtu gjatë përgatitjes së Pasqyrave Financiare janë pasur parasysh Parimet si: Parimi i 

te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara, Parimi i Njesise Ekonomike Raportuese, Parimi i vijimesise se 

veprimtarise ekonomoke si dhe Parimi i Kompesimit. Karakteristikat cilesore të përgatitjes së Pasqyrave 

Financiare janë ato që e bëjnë informacionin e pasqyrave financiare të dobishem për përdoruesin. 

Karakteristikat kryesore që janë mbajtur parasysh gjatë hartimit te Pasqyrave Financiare janë: Kuptueshmeria, 

Rëndësia dhe Materialiteti, Besueshmëria, Parimi i Paraqitjes me Besnikeri, Parimi i Përparësisë së përmbajtjes 

ekonomike mbi formën ligjore, Paanshmeria, Parimi i maturise, Parimi i plotësisë. Qëndrushmeria dhe 

Krahasueshmeria. 

Përmbledhje e politikave kontabël 

 

Bazat e përgatitjes së pasqyrave financiare 

 

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me ligjin shqiptar “ Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare“ 
dhe me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit. Ato janë përgatitur mbi bazën e parimit të kostos historike duke 
e kombinuar me elemente të metodave të tjera dhe parimit të të drejtave të konstatuara. Ato paraqiten në 
monedhën vendase, Lekë Shqiptar (lekë). 

 

Standartet Kombëtare të Kontabilitetit zbatohencdo vit dhe aplikimi i tyre, sipas kërkesave të SNK-ve, është 
bërë në mënyrë perspektive. Si pasojë shifrat vitit ushtrimor janë të krahasueshme me ato të vitit paraardhes, 
pasi janë zbatuar politika kontabël të njejta. 

 

Në paraqitjen e pasqyrave financiare të vitit ushtrimor është zbatuar formati i SKK-2 si edhe ne paraqitjen e 
pasqyrave financiare te vitit  paraardhes. 

Parimet kontabile më domethënëse që janë përdorur nga shoqëria, janë si më poshtë: 

 

Njohja e të ardhurave dhe shpenzimeve  

Të ardhurat dhe shpenzimet njihen sipas kontabilitetit të të drejtave të konstatuara.Të ardhurat nga shitja e 
mallrave dhe produkteve njihen kur i janë kaluar blerësit të gjitha rreziqet dhe përfitimet,maten me 
besueshmëri dhe ka siguri të mjaftueshme në marrjen e përfitimeve.Të ardhurat nga kryerja e shërbimeve 



njihen në varësi të fazës në të cilën ndodhet kryerja e shërbimit në datën e bilancit dhe të ardhurat  dhe 
shpenzimet që lidhen me shërbimin mund të përllogaritet me besueshmëri. Të ardhurat vlerësohen me vlerën 
e drejtë të shumës së arkëtuar ose të arkëtueshme duke marrë parasysh shumën e skontimeve ose rabatet e 
ofruara. Shpenzimet njihen atëherë kur ato sigurohen prej të tretëve dhe në të njëjtin ushtrim kontabël me të 
ardhurat e lidhura. 

 

Monedhat e huaja 

Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në lek, me kursin zyrtar të këmbimit të Bankës në datën e 
kryerjes së transaksionit. Në cdo datë bilanci, zërat monetarë të bilancit të shprehur nëmonedhë të huaj 
rivlerësohen me kursin zyrtar të këmbimit në datën e bilancit. Zërat jomonetarë, të shprehur në monedhë të 
huaj maten në termat e kostos historike dhe nuk rivlerësohen. Fitimi ose humbja e pa realizuar nga ndryshimi i 
kurseve të këmbimit njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.  

 

Kurset e këmbimit të përdorura nga shoqëria për monedhat e huaja më kryesore më 31.12.2016:  

 

 

Monedha 

 

Viti 2016 

 

Viti 2015 

 

Ndryshimi 

 

    

Euro 135.23 137.28 -2.05 

USD 128.17 125.79 +2.38 

GBP 157.56 186.59 -29.03 

CAD 95.09 90.53 +4.56 

 

Tatimin mbi fitimin 

Shpenzimi për tatimin mbi fitimin përfaqëson shumën e tatimit per tu paguar për vitin ushtrimor. Tatim fitimi I 
pagueshëm për vitin aktual bazohet mbi fitimin e tatueshëm I cili ndryshon nga fitimi tregëtar që raportohet në 
pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve sepse korrektohet nga shpenzimet e panjohura sipas legjislacionit 
fiskal. Norma aktuale e tatimit mbi fitimin për ushtrimin 2016 është 15 %. 

 

 

Kerkesat per t’u arketuar  

Kerkesat per t’u arketuar, te ardhurat e konstatuara dhe llogari te tjera afatshkurtra dhe afatgjata, per t’u 
arketuar ne para regjistrohen ne bilanc me kosto te amortizuar. Kostoja e amortizuar e kerkesave per t’u 
arketuar afatshkurtra, ne pergjithesi është e barabarte me vleren e tyre nominale (minus provizionet e krijuara 
per renie ne vlere), keshtu qe kerkesat afatshkurtra regjistrohen ne bilanc me vleren e tyre neto te realizueshme. 

 



Pasivet financiare  

Huat e marra, furnitorët, shpenzimet e konstatuara dhe huamarrje te tjera afatshkurtra dhe afatgjata, per t’u 
shlyer ne para, ne pergjithesi, mbahen me koston e amortizuar ne bilanc. Kostoja e amortizuar e pasiveve 
financiare afatshkurtra, ne pergjithesi, është e barabarte me vleren e tyre nominale; keshtu qe pasivet financiare 
afatshkurtra mbahen ne bilanc ne vleren e tyre neto te realizueshme. 

 

Aktivet  Afatgjata Materiale 

Aktivet afatgjata materiale ( AAM-të ) bazohen në modelin e kostos. Në bilanc, një element i AAM-së paraqitet 
me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe ndonjë humbje të akumuluar nga zhvlerësimi. Nëse vlera kontabël 
e një aktivi afatgjatë material rritet, si rezultat i rivlerësimit, kjo rritje kreditohet drejtpërdrejt në kapitalet e veta 
nën zërin “tepricë nga rivlerësimi”. Nëse vlera kontabël e një aktivi afatgjatë material zvogëlohet, si rezultat i 
rivlerësimit, ky zvogëlim njihet si shpenzim në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. Amortizimi është 
llogaritur mbi bazën vleres se mbetur për ndërtesat dhe mbi bazën e vlerës së  

mbetur për pjesën tjetër të aktiveve të qëndrueshme. Normat e përdorura janë në ndërtesa 5% të vlerës mbetur  
dhe për aktivet e tjera 20% dhe 25% të vlerës së mbetur.  

 

Gjendjet e inventarët  

Vlerësimi në hyrje i inventarëve bëhet me cmimet e blerjes dhe në rastet kur është e aplikueshme u shtohen 
kostot e shkaktuara për të sjellë inventarët në kushte magazinimi. Gjendjet e inventarit në pasqyrat financiare 
paraqiten me kostot e blerjeve të fundit  të ushtrimit që nga drejtimi është cmuar si vlera neto e realizueshme. 

 

 

 

Te Shoqerise  “INFRATECH Sh.p.k 
 
 
                                                                Administratori  
 

Filjana Veizaj 
 

 

 

 




