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SHENIME PER  PASQYRAT  FINANCIARE 
per periudhen  1 Janar -31 Dhjetor 2019 ( ne LEKE) 

 
a).INFORMACIONE TE PERGJITHESHME 
 
Shoqeria “C.E.C Group” sh.p.k eshte themeluar si  shoqeri  me pergjegjesi te kufizuar me date 
03.06.2011 dhe eshte rregjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrimit me date 07.06.2011, me numer 
unik te identifikimit L11807013M. 
Veprimtaria e saj rregullohet sipas dispozitave perkatese te Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 “Per tregtaret 
dhe shoqerite tregtare”, nga statuti dhe legjislacioni shqiptar ne fuqi per tatimet dhe taksat. 
 
Objekti i veprimtarise: Studim - Projektim, Supervizion, Mbikqyrje - Kolaudim, Konsulence Teknike. 
Studim, projektim, mbikqyrje, kolaudim per ndertim e zbatim te veprave ndertimore te te gjitha llojeve 
sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike te te gjitha llojeve. 
 
Kapitali : 100,000 leke 
 
Kuotat e pronesise: Z. Vangjush Mbriçe, zoterues  51 kuotave , qe perben 51 %  te kapitalit te regjistruar. 
           Z. Anduen Mbriçe, zoterues  49 kuotave , qe perben 49 %  te kapitalit te regjistruar. 
 
Administrator:  Z. Vangjush Mbriçe me te drejta dhe detyra te percaktuara ne statutin e shoqerise, me 
afat emerimi deri 01/11/2024. 
 
Adresa e selise : Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Dritan Hoxha, Ndertesa nr.117, Shkalla nr.2, Apartamenti 
nr.5/3 ,Tirane.Shoqeria kryen aktivitetin  ne ambjentet prone e saj. 
 
 
b).PERMBLEDHJE E POLITIKAVE KONTABEL    
 
Bazat per pergatitjen e pasqyrave financiare 
 

Pasqyrat financiare jane pergatitur ne te gjitha aspektet materiale, duke respektuar  kerkesat e parashikuara ne Ligjin 

Nr. 25/2018 “Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare’’ me efekt nga data 1.1.2019 si dhe parimet baze  e rregullat 

e parashikuara ne Standardet Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara (SKK). 

 

Per zbatimin e politikave kontabel per vleresimet si dhe per te tjera elemente te nevojshem per pergatitjen e 

pasqyrave financiare (PF) te vitit 2019, jemi referuar tek  SKK nr.1- “Kuadri i pergjithshem per pergatitjen e 

pasqyrave financiare’’. Politikat kontabël janë parimet specifike, bazat, konvencionet, rregullat dhe praktikat e 

zbatuara nga një njësi ekonomike në përgatitjen dhe paraqitjen e pasqyrave financiare. Pasi përzgjidhet një politikë 

kontabël, ajo zbatohet në mënyrë të qëndrueshme vit pas viti. Politika kontabël mund të ndryshojë ne raste specifike, 

te parashikuara ne SKK. 

  

Lista e llogarive e perdorur per mbajtjen e regjisrimeve kontabel, eshte ajo e shpallur nga Keshilli Kombetar i 

Kontabilitetit.  

Pasqyra e Pozicionit Financiar,  Pasqyra e Performancës, Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare dhe Pasqyra e 

Ndryshimeve ne Kapitalin Neto, jane paraqitur sipas formatit te parashikuar ne SKK-2 të përmirësuar. Informacioni 

per gjendjen me date 31.12.2019 eshte plotesisht i krahasueshem per cdo element te PF. Ne shenimet shpjeguese 

jane paraqitur vlerat analitike per cdonjerin prej tyre. 

Sipas parimeve te kontabilitetit te pranuara gjeresisht ne Shqiperi, deklarimet financiare jane pergatitur mbi bazen e 

konceptit materialitetit, te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara, te parimit te vijimesise etj, sipas SKK 1. 

 

 

 

 

 

 



“C.E.C Group” sh.p.k. 

 

 9 

Bazat e përgatitjes 

 

Disa të dhëna financiare, të paraqitura në pasqyrat financiare, bazohen në vlerësime të bëra nga drejtuesit e njësisë 

ekonomike, dhe jo në fakte të vëzhguara në mënyrë objektive. Shembuj të zbatimit të vlerësimeve kontabël janë:  

(a) vlerësimi i zhvlerësimeve për kërkesat e arkëtueshme dhe inventarëve;  

(b) vlerësimi i jetës së dobishme të aktiveve afatgjata materiale dhe aktiveve afatgjata jomateriale, si dhe përcaktimi 

i normave përkatëse të amortizimit;  
(c) krijimi i provizioneve për shitjet me garanci ose për mbulimin e kostove që lidhen me procedurat gjyqësore në 
proces.  

Vlerësimet dhe supozimet rishikohen në mënyrë të vazhdueshme. Rishikimet e vlerësimeve kontabël njihen në 
periudhën në të cilën vlerësimi rishikohet dhe në periudhat e ardhshme nëse ato ndikohen.  

Vlerat ne pasqyrat financiare jane shprehur ne monedhen kombetare LEKE. 

 

Bazat e matjeve 

 

Në përgatitjen e pasqyrave financiare janë zbatuar parimet kontabël që njihen si më të përshtatshme për të matur dhe 

paraqitur gjendjen financiare, rezultatin financiar dhe flukset e parasë mbi gjendjen e kontabilitetit rrjedhës  

( të drejtat dhe detyrimet e konstatuara). Matja fillestare e aktiveve dhe detyrimeve që plotësojnë kriterin e njohjes, 

bëhet me koston historike, përveç rasteve kur SKK 1, kërkon matje fillestare mbi një bazë tjetër të tillë si vlera e 

drejtë. Vlerësimi i mëpasshëm i aktiveve dhe detyrimeve financiare behet me kosto të amortizuar minus ndonjë 

zhvlerësim të mundshëm, sikurse percaktohet ne SKK 3, ndersa te aktivet dhe pasivet e tjera duhet ti referohemi rast 

pas rasti SKK-ve perkatese. 

Njohja e të ardhurave 

Të ardhurat përfaqësojnë flukse hyrëse (rritjen e përfitimeve ekonomike) gjatë periudhës raportuese, që çojnë në 
rritjen e aktiveve ose pakësimin e pasiveve, si dhe që rrisin kapitalin e njësisë ekonomike raportuese, duke 
përjashtuar këtu ato që lidhen me kontributet nga pjesëmarrësit në kapital. Të ardhurat përfshijnë vetëm hyrjet bruto 
të përfitimeve ekonomike të marra dhe ato që janë për t’u marrë nga njësia ekonomike për llogari të vet. Shumat e 
mbledhura për llogari të palëve të treta si taksat e shitjes, taksat e mallrave, produkteve dhe shërbimeve, si dhe tatimi 
i vlerës së shtuar nuk janë përfitime ekonomike që hyjnë në njësinë ekonomike dhe nuk sjellin rritje të kapitalit neto. 
Për këtë arsye ato nuk përfshihen në të ardhura.  

Të ardhurat përfshijnë vetëm vleren e drejte te përfitimeve ekonomike të marra dhe ato që janë për t’u marrë nga 

shitja e mallrave dhe sherbimeve gjate aktivitetit te zakonshem te kompanise.  

Ne lidhje me shitjen e mallrave, te ardhurat jane njohur kur ndryshimi i pronesise se bashku me riskun qe vjen nga 

ky ndryshim, jane transferuar tek bleresi. 

 

Njohja e shpenzimeve 

 
Shpenzimet qe lidhen me te ardhurat e fituara gjate periudhes raportuese njihen ne te njejten periudhe kontabel si 
dhe te ardhurat perkatese. Shpenzimet e kryera gjate nje periudhe raportuese, qe ndryshon nga periudha kur ato i 
sjellin perfitime njesise ekononike raportuese, rregjistrohen si shpenzime pikerisht ne periudhen kur merren 
perfitimet. Shpenzimet e ndodhura, per te cilat njesia ekonomike nuk prêt perfitime te ardhshme, njihen menjehere 
ne rezultatin financiar. 

 

Aktivet  monetare 

 

Ne kete ze perfshihen mjetet monetare gjendje ne date 31.12.2019 ne  llogarite rrjedhese prane bankave te nivelit te 

dyte si dhe ne arke. Per njohjen fillestare te ketyre elementeve si dhe per gjendjet, eshte perdorur politika kontabel e 

vleres se drejte. 

 

Të drejta të arkëtueshme 

 

Ne kete ze jane perfshire Kerkesa te arketueshme nga klientet nga aktiviteti i shfrytëzimit, si dhe kerkesa te tjera 

debitore, te cilat jane vleresuar me kosto te amortizuar minus ndonje zhvleresim te mundshem (nese ka). 
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Detyrime te pagueshme 

 

Ne kete grup jane perfshire detyrimet e pagueshme ndaj institucioneve te kredise, furnitoreve, punonjesve, ortakeve 

per dividente dhe hua, kreditoreve te tjere, etj. Ne njohjen fillestare zerat e ketij grupi jane vleresuar me kosto. Ne 

fund te vitit detyrimet vleresuhen me kosto te amortizuar minus ndonje zhvleresim te mundshem.  

Parimisht, ne vijim te njohjes fillestare, huate dhe detyrimet e tjera paraqiten me kosto te amortizueshme duke 

njohur cdo diference midis kostos dhe vleres se rikuperueshme ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve gjate 

periudhes se huamarrjes ne baze te nje interesi efektiv. 

 

Detyrime tatimore  

 

Ne kete grup  perfshihen te gjitha llojet e tatimeve e taksave, te llogaritura e te papaguara ndaj administrates 

tatimore, te cilat vleresohen me vlere nominale. Detyrimet tatimore afatshkurtra dhe afatgjata nuk skontohen dhe 

nuk zhvleresohen. 

 

Inventaret 

 

Inventaret maten fillimisht me kosto. Pas njohjes fillestare te tyre shoqeria vlereson inventarin me vleren me te ulet 

midis kostos dhe cmimit te mundshem te shitjes minus kostot e transaksionit te shitjes. Cmimi i mundshem i shitjes i 

referohet vlerës neto që njësia ekonomike raportuese pret të përfitojë nga shitja e inventarit, në rrjedhën normale të 

biznesit.  

Inventaret i nenshtrohen testit te zhvleresimit ne daten e mbylljes se bilancit. Shuma e Zhvleresimit njihet ne 

pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve atehere kur ka faktore te objektive qe tregojne qe inventaret jane 

zhvleresuar.  

Shoqeria nuk disponon inventare. 

 

Aktive afatgjata materiale (AAM) 

 

Ne bilanc AAM paraqiten me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe ndonje humbje te akumuluar nga 

zhvleresimi (nuk ka patur humbje nga zhvleresimi). 

Ne kete grup jane paraqitur gjendjet e aktiveve afatgjata materiale qe perbehen nga ndertesa, mjete transporti, 

makineri e vegla pune, pajisje informatike si dhe mobilje e pajisje zyre. Aktivet Afatgjata Materiale jane vleresuar 

me koston e blerjes dhe kosto te tjera te drejtperdrejta qe lidhen me sjelljen e aktivit ne kushtet e nevojshme per 

funksionimin e tij.  

Metoda per llogaritjen e amortizimit per te gjitha AAM e shoqerise, eshte metoda e vleres se mbetur, e përcaktuar në 

Ligjin nr. 8438 date 28.12.1998 "Për Tatimin mbi të Ardhurat" te ndryshuar .  

Normat vjetore te amortizimit te aplikuara jane si më poshtë vijon: 

 

Pershkrimi                              Norma vjetore Metoda 

Ndertese 5%            Me vlere e mbetur 

Mjet transporti 20%            Me vlere e mbetur 

Makineri e vegla pune    20%            Me vlere e mbetur 

Pajisje informatike  25%            Me vlere e mbetur 

Mobilje e orendi              20%            Me vlere e mbetur 

 

Shpenzime te shtyra  

  

Aktivet e njohura si shpenzime te shtyra paraqiten ne pasqyrat financiare me Vleren nominale te shumes se paguar.  

 

Shpenzime te konstatuara dhe te ardhura te shtyra 

 

Detyrimet per shpenzime te konstatuara paraqiten me Vleren nominale te shumes per tu paguar, ndersa detyrimet 

per te ardhurat e shtyra paraqiten ne pasqyrat financiare me kosto te amortizuar. 
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Kapitali   

 

Kapitali i shoqerise eshte perbehet nga kuotat e kapitalit, te cilat jane njohur me vleren nominale, sikurse 

percaktohet ne statutin e shoqerise.  

 

Te ardhura te tjera dhe shpenzime financiare  

 

Te ardhurat e tjera permbledhin te ardhurat nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse, te ardhurat nga 

interesi, fitimet nga shitja aktiveve financiare te mbajtura per shitje dhe e aktiveve afatgjata materiale, si dhe fitimet 

nga kembimet valutore. Te ardhurat nga interesi njihen si detyrime atehere kur perdoret metoda e interesit efektiv. 

Shpenzimet financiare paraqesin shpenzimet per interesat nga huate, humbjet nga kembimet valutore, si dhe humbjet 

nga zhvleresimet e aktiveve financiare. Gjithe kostot e huamarrjeve njihen ne humbje fitime mbi bazen e perdorimit 

te metodes se interesit efektiv. 

 
Tatimi mbi të ardhurat  

Shpenzimi (e ardhura) tatimor është shuma totale që i zbritet (shtohet) fitimit (humbjes) kontabël për përcaktimin e fitimit 

ose humbjes neto të periudhës kontabël, dhe përbëhet nga shpenzimi (e ardhura) tatimor aktual dhe shpenzimi (e ardhura) 

tatimor i shtyrë.  

Tatimi aktual është shuma e tatimit mbi fitimin, e pagueshme (e zbritshme) mbi fitimin (humbjen) e tatueshëm të periudhës 

kontabël aktuale. Tatim fitimi eshte llogaritur ne perputhje me kerkesat e ligjit nr. 8438 date 28.12.1998 "Për Tatimin mbi 

të Ardhurat" te ndryshuar. Tatim fitimi eshte llogaritur ne masen 15% te te ardhurave te tatueshme.  

Tatimi i shtyrë është tatimi i pagueshëm (i zbritshëm) në periudhat e ardhshme, zakonisht si rezultat i realizimit të aktiveve 

ose shlyerjes së detyrimeve nga njësia ekonomike me vlerën e tyre aktuale kontabël, dhe efekti tatimor i mbartjes së 

humbjeve tatimore dhe i tatimeve të zbritshme  

 

Transaksionet ne valute te huaj 

 

Transaksionet ne monedha te huaja konvertohen ne monedhen e perdorur duke perdorur kurset e kembimit ne daten 

e kryerjes se transaksionit.  

Fitimet dhe humbjet qe rezultojne nga kryerja e transaksioneve ne monedhe te huaj dhe nga konvertimi i aktiveve 

monetare dhe detyrimeve ne monedhe te huaj me kursin e kembimit te fund-vitit njihen ne pasqyren e te ardhurave 

dhe shpenzimeve. 

Kurset e  kembimit  te  perdorura  per vleresimin e gjendjeve ne valute me date 31.12.2019 dhe 31.12.2017  
jane:  

 

Monedha                                        31. DHJETOR 2019 31 DHJETOR 2018 

EUR 121.77 123.42 

c).SHENIME SHPJEGUESE 

Aktivet Afatshkurtra  

Error! Not a valid 

link.

 1.  Aktivet  monetare

Likujditete dhe vlera arke te tjera 31.12.2019 31.12.2018

Llogari ne banke 20,531,237 8,748,827

Llogari rrjedhese ne LEK 20,531,114 6,996,106

Llogari rrjedhese ne EUR 123 1,752,721

Para ne dore 0 188,247

Ne monedhe vendase 0 188,247

Total mjete monetare 20,531,237 8,937,074  
 
Vlera  e  mesiperme  perfaqeson  totalisht  vleren  e  likuiditeteve  me date 31.12.2019  gjendje ne llogarite qe 
shoqeria ka prane bankave te nivelit te dyte ne leke dhe valute si dhe gjendjen e arkes. Gjendja e likuiditeteve 
(ne banke) e paraqitur në bilanc  rakordon me shumën e  ekstrakteve të bankes. 
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2. Të arkëtueshme nga aktiviteti i shfrytëzimit

Emertimi 31.12.2019 31.12.2018

Kliente per sherbime 39,715,131 41,256,716

TOTAL 39,715,131 41,256,716  
  
Ne kete rubrike jane paraqitur vlerat per t’u arketuar nga klientet, pjese e aktivitetit se shfrytezimit te 
shoqerise. 
 
3. Të drejta të tjera

Emertimi 31.12.2019 31.12.2018

Bashkia Tirane 0 0

Debitore te tjere 4,405,600 4,360,800

Shteti -Tatim Fitimi 0 146,903

TOTAL 4,405,600 4,507,703  
 
Ne kete rubrike jane paraqitur vlerat per t’u arketuar nga debitore te tjere.  
 
4.Shpenzime të shtyra 
 
Vlera prej 1,791,966 Leke (31.12.2018: 8,344,800  leke)  e paraqitur ne kete rubrike, perfaqeson sherbime nga 
te tretet, qe i perkasin vitit 2020. Diferenca ndermjet dy balancave ne fund te vitit ka kaluar ne shpenzime te 
vitit 2019, si kosto e sherbimeve te shitura. 
 
5. Aktive Afatgjata Materiale 
 

Aktive Afatgjata Materiale  Ndertesa 
Mjete 

Transporti 

Pajisje etj  
AAM 

Totali 

Gjendje 01.01.2018 12,507,915 5,258,308 2,538,192 20,304,415 

Shtesa     215,000 215,000 

Pakesime       0 

Gjendje 31.12.2018 12,507,915 5,258,308 2,753,192 20,519,415 

Shtesa     0 0 

Pakesime       0 

Gjendje 31.12.2019 12,507,915 5,258,308 2,753,192 20,519,415 

          

          

Amortizimi         

Gjendje 01.01.2018 -724,417 -1,351,209 -649,173 -2,724,799 

Shtesa -589,175 -781,420 -434,580 -1,805,174 

Pakesime       0 

Gjendje 31.12.2018 -1,313,592 -2,132,629 -1,083,753 -4,529,973 

Shtesa -559,716 -625,136 -333,888 -1,518,740 

Pakesime       0 

Gjendje 31.12.2019 -1,873,308 -2,757,764 -1,417,641 -6,048,713 

          

          

Vlera neto 01.01.2018 11,783,498 3,907,099 1,889,019 17,579,616 

Vlera neto 31.12.2018 11,194,323 3,125,679 1,669,439 15,989,442 

Vlera neto 31.12.2019 10,634,607 2,500,544 1,335,551 14,470,702 
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Aktivet afatgjata materiale  jane prone e shoqerise, me perjashtim te nderteses, e cila eshte perfshire ne 
inventar referuar kontrates se premtim shitjes nr.3889 Rep, 2249 Kol, date 08.10.2015 dhe 
procesverbalit te marrjes ne dorezim date 10.10.2015, per te cilen akoma nuk eshte marre çertifikata e 
pronesise. Aktivet e tjera jane dokumentuar ne menyre te rregullt dhe priten perfitime ekonomike ne te 
ardhmen.  
 
 

 
6. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit     
      

Emertimi 31.12.2019 31.12.2018 

Furnitore te ndryshem 62,374,809 56,360,736 

TOTAL 62,374,809 56,360,736 

Error! Not a valid link. Kjo vlere perfaqeson detyrimet ndaj furnitoreve per tu paguar pas dates 
31.12.18, pjese e veprimtarise se shfrytezimit te shoqerise sone. 
 
 

7. Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve 31.12.2019 31.12.2018 

      

Paga 0 0 

Sigurime Shoqerore dhe te Ngjashme 183,303 135,594 

TOTAL 183,303 135,594 

 
 
Eshte detyrimi qe ka shoqeria  per te paguar vleren e mesiperme te kontributeve per sigurime te vitit 2019 . 
 

8. Të pagueshme për detyrimet tatimore 31.12.2019 31.12.2018 

      

Shteti - Tatim mbi paga 19,630 5,850 

Shteti - TVSh 169,627 322,128 

Shteti - tatim fitimi 46,945 0 

TOTAL 236,202 327,978 

 
Per llogaritjen e detyrimeve tatimore shoqeria ka mbajtur parasysh kerkesat e Ligjit  “Per Sigurimet shoqerore dhe 
shendetesore”, per “Tatimin mbi te ardhurat”, per Tvsh-ne, etj, te zbatueshme per aktivitetin e shoqerise tone. 
Detyrimet tatimore te papaguara me date 31.12.2019 sipas natyres dhe vlerat perkatese jane paraqitur ne tabelen 
e sipershenuar, te cilat jane paguar ne Janar dhe Mars 2020. 
 

9. Hua Të pagueshme       

      

Emertimi 31.12.2019 31.12.2018 

Hua nga ortaku  0 7,126,294 

Hua te tjera 1,635,098 3,000,000 

TOTAL 1,635,098 10,126,294 

 
10. Kapitali     
      
Emertimi 31.12.2019 31.12.2017 

Vangjush Mbriçe 51,000 51,000 

Anduen Mbriçe 49,000 49,000 

TOTAL 100,000 100,000 
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Gjendja e kapitalit  me date 31.12.2019  dhe 31.12.2018 ishte si me lart, pra nuk ka patur ndryshime ne kapitalin e 

shoqerise. 

Ne Qershor 2019 shoqeria miratoi bilancin e vitit 2018 dhe fitimin e vitit me vlere 825,927 Leke, nuk e ka 

shperndare. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit     

      
  Viti 2019 Viti 2018 

Te ardhura nga sherbimet 58,208,958 38,251,424 

TOTAL 58,208,958 38,251,424 

Ne kete rubrike jane paraqitur te ardhurat nga veprimtaria kryesore qe eshte dhenia e sherbimeve te studimit, 
projektimit, mbikqyrjes, kolaudimit dhe konsulences  per ndertim e zbatim te veprave ndertimore te te gjitha 
llojeve, e cila eshte trajtuar si shitje e tatueshme me tvsh. 

 
12. Të tjera shpenzime      

      
  Viti 2019 Viti 2018 

Kosto te sherbimeve te shitura 39,092,764 25,290,297 

TOTAL 39,092,764 25,290,297 

 

Ne kete rubrike jane paraqitur kostot per sherbimet e blera ne funksion te veprimtarise kryesore qe eshte 
dhenia e sherbimeve te studimit, projektimit, mbikqyrjes, kolaudimit dhe konsulences  per ndertim e zbatim te 
veprave ndertimore te te gjitha llojeve. 

 
13. Shpenzime të tjera shfrytëzimi     

      

Emertimi Viti 2019 Viti 2018 

Blerje,energji,avull,uje 121,206 94,720 

Blerje /Shpenzime të tjera 2,598,116 1,695,593 

Tarifa profesionale 259,876 119,934 

Komisione bankare 111,686 67,349 

shpenzime telefoni  159,368 117,542 

gjoba 0 913 

Shpenzime te tjera administrative 359,100 93,332 

Taksa dhe tarifa vendore 256,786 175,954 

TOTAL 3,866,139 2,365,337 

 
14. Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme   

      

  Viti 2019 Viti 2018 

Te ardhura nga veprimet valutore 117 36,611 

Humbje nga veprimet valutore -42,483 -228,257 

Te ardhura nga interesa 0 1,034 

Te ardhura te tjera financiare 0 -3,200 



“C.E.C Group” sh.p.k. 
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TOTAL -42,367 -193,813 

   

 

 

 

 

15. Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin     

  Viti 2019 Viti 2018 

Total te ardhura 58209075 38,252,458 

Total shpenzime -53,017,479 -36,651,895 

Fitimi para tatimit 5,191,596 1,600,563 

Shpenzime te pazbritshme 85,112 3,563,683 

Fitimi tatimor i ushtrimit/ Humbje 5,276,708 5,164,246 

Humbje te mbartura 0 0 

Fitimi i tatueshem i ushtrimit 5,276,708 5,164,246 

Tatim fitimi 15% -791,506 -774,637 

 

Tatim fitimi i llogaritur per vitin 2019 eshte 791,506 Leke, i cili krahasuar me vleren e tatimit te parapaguar  deri  

me 31.12.2019 prej 597,658 leke dhe me te drejten e mbartur nga viti 2018 me vlere 146,903 Leke, gjeneron 

detyrimin ndaj shtetit me vlere 46,945 leke, vlere e cila eshte paraqitur ne shenimin nr.8 te pasqyrave financiare. 

 
16. Palet e lidhura 
 
Gjate vitit 2019 shoqeria ka kryer transaksione me palet e lidhura  per kthim te financimeve dhe paga.  
 

17. Ngjarjet pas dates se bilancit 

 
Deri ne date 30.04.2020, date ne te cilen ka perfunduar mbyllja e pasqyrave financiare te vitit 2019, nuk ka patur 
ngjarje materiale, te cilat te jepnin efektin e tyre ne gjendjen dhe rezultatin e raportuar per periudhat ushtrimore 
te meparshme. 

 
 
 
 Vangjush Mbriçe 
     
Administrator  
 
 

Tirane, me  30 Prill   
 


