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SHENIMET SHPJEGUESE PER BILANCIN DHE PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT 2019
Sgarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese ne këtë pjese eshte e detyrueshme sipas SKK 2 i permiresuar
Plotesimi i te dhenave te kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe struktures standarte te
percaktuara ne SKK 2 te permiresuar. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet tejete :

a) informacion i pergjithsëm dhe politikat kontabel
bjshenimet qe shpjegojne zerat e ndrysth te pasqyrave financiare
e) Shenime te tjera shpjegeuse

& Informacion i përgjithshëm
Kuadri ligjor: Ligjit 25/2018 dt .10.05.2018 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
Kuadri kontabel i aplikuar: Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2;)
Baza e pergatitjes se PF : Mbi bazen e konceptit te materialitetit.(SSK1, 1-3)
Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1: 40 - 90)
1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet,detyrimetdhe

transaksionet ekonomike te veta.
2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar

duke mos pasur ne plan ose nevoje nderprerjen e aktivitetit te saj.
3. Kompensimi: midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe

shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
4. Kuptushmeria e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te

qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te
mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.

5. Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare
jane hartuar vetem per zera materiale.

6. Besushmeria per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka
gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :

- Parimin e paraqitjes me besnikeri
- Parimin e perparesise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
- Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
— Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
- Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
- Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
» Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

& Politikat kontabël

own-—

Per percaktimin e kostos se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" ( hyrje e pare ,

dalje e pare.(SKK 4: )

Vleresimi hllestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc
eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; )

Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe
interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5: )

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i kostos duke i paraqitur ne
bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; )

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK S:) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode
te amortizimit te A.Agj.M metoden e amortizimit mbi bazen e vleftes se mbetur ndersa normat
e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit hskal ne fuqi dhe konkretisht :

- Per ndertesat me 5 % te vleftes se mbetur.
» Kompjuterae sisteme informacioni me 25 % te vleftes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vleftes se mbetur

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5: ) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar
si metode te amortizimit ate lineare me normen e amortizimit 15 % ne vit.
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E Shënimet ge shp'egoinë zërat e ndashëm të gasgyrave financiare

AKTIVET AFAT SHKURTERA 231,051,522

1 Aktivet monetare 48,909,452

Banka
Nr Emri i Bankes Monedha Nr llogarise Vlera ne Kursi

_

Vlera ne
valute fund Vitit leke

B.K.T. AII 503427851 0.00 1 []

B.K.T. Euro 503427851 4oo,eso.3z 12177 “1824338
B.K.T. Dollare 179201 27.80 108.64 3.020

CI

Totali “327.958

Arka

Nr
E M E R TIM l Vlera ne Kursi Vlera ne

valute fund vitit leke
Arka ne Leke 78.93700 1 78,937
Arka ne Euro 2100 121.77 2,557
Totali 81,494

Garanci

Te tjera

; Investime 0

Ne tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit D

Shoqeria nuk ka tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit
Aksionete veta o

Shoqeria nuk ka riblerje te aksione te emetuara me pare nga ana jone
Te tjera Financiare O

Shoqeria nuk ka aktive te tjera Hnanciare te investuara

; Të dre'ta të arkëtueshme 35,616,575

> Kliente per mallra,produkte e sherbime
Nga aktiviteti i shfrytezimit

> Zhvleresimi i te drejtave dhe detyrimeve

Nga njësite ekonomike brenda grupit
Shoqeria nuk ka te drejta dhe detyrimendajnjesive ekonomike brenda grupit

Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
Shoqeria nuk te drejta dhe detyrime ndaj njesive ekonomikeme interesa pjesemarrese

23,601,488
0

0
0
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Të tjera
Të drejta për t'u arkëtuar nga proceset gquësore
Parapagime të dhëna
Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)
Tatime te tjera për punonjësit (teprica debitore)
Tatim mbi fitimin (teprica debitore)
Shteti- TVSH për tu marrë
Të tjera
Garanci per investime
Garanci per shqyrtim ankesa
Parapagime ne dogana
Parapagime per furnizime
Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore)
Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprtica debitore)
Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë
Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore)
Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore)
Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore)
Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar per çdo ze si me siper)

Kapital i nënshkruar i papaguar
Kapital i nënshkruar gjithsej
Kapital i nënshkruar i paguar

Inventarët
Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme
Lende e pare
Materiale te ndryshme ndertimi
Materiale ndihmës
Lëndë djegëse
Pjesë ndërrimi
Materiale ambalazhimi
Materiale të tjera (nafte)
Inventari i imët dhe ambalazhet
Zhvlerësimi i materialeve të para
Zhvlerësimi i materialeve të tjera

Inventaret analitike bashkang'itur

Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte
Prodhimi në proces
Punime në proces
Shërbime në proces
Zhvlerësimi i prodhimeve në proces

Inventaretanalitike bashkangjitur jkur ka)

Produkte të gatshme
Produkte të ndërmjetëm
Produkte të gatshëm
Nënprodukte dhe produkte mbeturinë
Zhvlerësimi i produkteve te gatshem

Inventaret analitike bashkang'itur

MaIIra
Mallra ,:
Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje \ (Jon F

Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmeri) Ã
\“ \

\ ,

12,075,081
&)

o
o
o
o

10.928385
o

1,032 480
50,265
63,957

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o&&_w32 67
0
o
o

2,346,072
o
o
o

10,400,000

54,608,Z19

253,528
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AAGJM të mbajtura për shitje
AAGJM të mbajtura per shitje

Parapagime per inventar
Materiale te para
Materiale të tjera
Produkte te gatshëm
MaIIra ( dhe produkte) per shitje
Gjë e gjalle

Shpenzime të shgra
Furniture per sherbime (teprica debitore)
Shpenzime te periudhave të ardhme

Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara
Interesa aktive të Ilogaritura
Të ardhura të Ilogaritura

AKTIVETAFATGJATA

Aktivet financiare
Tituj pronësie ne njesite ekonomike brenda grupit
Aksione te shoqërive të kontrolluara
Zhvleresimi Aksione te shoqërive të kontrolluara
Aksione të shoqërive të lidhura
Zhvleresimi Aksione te shoqerive te lidhura

Tituj te huadhënies ne njesite ekonomike brenda grupit
Huadhënie afatgjate ne njësite ekonomike brenda grupit
Zhvleresimi Huadhënie afatgjate ne njësite ekonomike brenda grupit

Tituj pronësie ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese
Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesemarrese
Zhvleresimi Aksione te shoqerive ku ka interesa pjesemarrese

Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
Huadhënie afatgjate në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesemarrese
Zhvleresimi Huadhenie afatgjate në njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese

Tituj te tjere te mbajtur si aktive afatgjata
Aksione të tjera dhe letra me vlere
Zhvleresimi Aksione te tjera dhe letra me vlerë

Tituj të tjerë te huadhënies
Te drejta të tjera afatgjate
Te drejta dhe detyrime ndaj pjesetareve te tjere te grupit
Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve
Zhvleresimi Të drejta te tjera afatgjate
Zhvleresimi Te drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjere te grupit
Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve

Aktive materiale afatgjata
Toka dhe ndertesa
lmpiante dhe makineri
Te tjera Instalime dhe pajisje
Aktive afatgjata materiale në proces
Parapagime per aktive materiale dhe në proces

lnventaret an ke bashkangjitur

Ativet biologjike

228.820
228320

0

ooooco

9.372,606
0

9372506

0
0
O

72,497.187

e

00:

ooo

oooooo

ooooooo

ooo

72,491,1a1
23 529.568
3 72,498

421 ,490
15,073.631

[)
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E Aktive jo materiale 0

> Koncesione O

Koncesione me vleren Ellestare O

Konçesionet (amortizimi) 0

Konçesionet (Zhvlerësimi) (]

> Patenta.licenca,rnarka e aktive te ngjashme 0

Patentalicencamarka e aktive te ngjashme me vlere fillestare 0

Patentalicencamarka e aktive te ngjashme (amortizimi) D

Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (zhvleresimi) 0

> Emri i mire 0

Emri i mire me vlere fillestare 0

Emri i mire (amortizimi) 0
Emri i mire (zhvleresimi) 0

> Parapagime per AAJM O

Furnitorë per aktive afatgjata jomateriale 0

& Aktive tatimore te shgra
Tatime të shtyra (teprica debitore) 0

3 Ka itali i nenshkruar i a a uar 0

AKTIVE TOTALE 303,548,709

m DETYRIMET DHE KAPITALI 303,548,709

& Degrime afatshkurtra: 512.339,st
> Titujt e huamarrjes
> Huamarrje afatshkurtra 0

> Premtim pagesa të pagueshme per hua afatshkurtër !]

> Detyrime per blerjet e letrave me vlere 0

> Hua te marra 0

> Letra me vlere të borxhit, te emetuara 0

> Derivatet dhe instrumentet nnanciare 0

Detyrime ndaj institucionevete kredise 13,007,236
> Qera financiare 0

Analiza e blerjeve me qira financiare
> Huamarrje afatshkurtra nga Bankat 0

> Llogari bankare të zbuluara (overdrafte bankare) 13,007,236
Banka

Nr
Emri i Bankes Moned Nr llogarise Vlera ne Kursi Vlera ne

valute fund vitit leke

1 B.K.T. All 503427851 0 1 13.007236
2 B.K.Tv Euro 503427851 0 123.42 0

3 Banka Credins All 179201 0 1 0

4 RaiffeisenBank All 11023177 0 i 0
Totali 13,007,236

> Hua të marra 0

> Kësti i Ilogaritur i huas per t’u paguar në 12 muajt e ardheshem 0
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Arketime ne avance per porosi
> Parapagime te marra

Te pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit
> Furnitore për mallra, produkte e shërbime

> Debitore te tjerë, kreditorëtë tjerë

Dëftesa të pagueshme
> Premtim pagesa të pagueshm per furnizime

Të pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit
> Të drejta I detyrime ndaj pjesëtarëve të tjere te grupit

Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
> Të drejta detyrime ndaj njesive ekonomike me interesa pjesemarrese

Të pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore/shendetsore
Paga, shpërblime.
Paradhenie për punonjësit
Sigurime shoqërore dhe shëndetsore
Organizma te tjera shoqërore
Detyrime te tjera

vvvvv

Te pagueshme për detyrimettatimore
Akciza
Tatim mbi te ardhurat personale
Tatime të tjera për punonjësit
Tatim mbi fitimin
Shteti- TVSh për t'u paguar
Te tjera tatime pët’u paguar dhe per t’u kthyer (teprica kreditore)
Tatime te shtyre (teprica kreditore)
Tatimi ne burim

vvvvvvvv

Te tjera të pagueshme
> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve

Dividende per t’u paguar
> Kreditor te tjere
v

Të pagueshme për shpenzime të konstatuara
Shpenzime të llogaritura
lnteresa të llogaritur

vvi:

Të ardhura te shum
Grante afatshkurtera
Te ardhura të periudhave të ardhme

vvia

Provizione
Provizione afatshkurtera

vla.“

_— _._ Detyrime afatg'ata:
Titujt e huamarrjes

> Huamarrje afatgjata
> Premtim pagesa të pagueshme per hua afatgjata
> Detyrime për blerjet e letrave me vlere afatgjata

0
0

18,673,501
18,673,501

0

0
0

11,519,949
11,166.935

0
353014

0

54,143

7800

46,343

49,085,000

94,229 ,807
0
0
0
0
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Letra me vlere të borxhit, te emetuara 0
Derivatetdhe instrumentet nnanciare 0

Detyrime ndaj institucionevetë kredisë 0
Qera financiare 0

Analiza e blerjeve me qira financiare
Huamarrje afatgjata nga Bankat 0

Banka O

Hua të marra 0

Arkëtimet në avance për porosi 0
Parapagime të marra 0

Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit 94,229,807
Furniture për mallra, produkte e sherbime mbi nje vit 9422930?

Debitore te tjerë, kreditore te tjerë mbi nje vit 0

Dëftesa të pagueshme o
Premtim pagesa të pagueshm per furnizime mbi nje vit 0

Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit 0
Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi nje vit 0

Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse 0
Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse 0

Të tjera të pagueshme 0
Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronareve mbi nje vit 0
Dividendë për t’u paguar mbi nje vit 0
Të gagueshme gër shpenzime të konstatuara 0

__ Të ardhura të shgra o

_ Provizione:
Provizione për pensionet
Provizionetë tjera

__ Degrime tatimore të shgra o

DETYRIME TOTALE 186,569,636

Kapitali dhe Rezervat _"
Kagitali i Nënshkruar 31,000,000

Primi i lidhur me kagitalin o|E

lë
lë

Hua të marra 0

Rezerva rivlerësimi
Rezerva të jera
Rezerva ligjore
Rezerva statutore
Rezerva te tjera
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38.1

H Fitimi i pashpërndarë 73,135,061

& Fitim/Humb'a e Vitit 9,905,167

TOTALI I KAPITALIT 116,979,073

TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT 303,54a,109

PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

29 Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit 124,872,977
- Shitje e produkteve brenda vendit 27.376.431
- Shitje produkte e mallra jashte vendi! (eksport) 90,698,412
- Shitje mallra 4,129,217
- Sherbime dhe punime 2,293,587
- Shitje AQT 3751330

30 Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces 5.718,809
31 Puna e kryer nga njësia ekonomikedhe e kapitalizuar 0
32 Të ardhura të tjera të shfrytëzimit 3,330,057

Prodhim IAAM ne proces 0
Te tjera 3.330057

Te ardhura te tjera perfaqesojne subvencrone nga SherbimiKombetar | Funesimit(zyrae punes)
33 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme

Lënda e parë, mallra dhe materiale të konsumueshme
Të tjera shpenzime

a Energji
b Materiale amballazhimi, kancelari etj.

34 Shpenzime të personelit
Paga dhe shperblime
Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shendetsore (paraqitur veçmas
nga shpenzimet për pensionet)

35 Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale
36 Shpenzime konsumi dhe amortizimi

Amortizimi im aktiveve me norme 20% makineri e paisje, 25% paisje kompjuterike

-5,998,111
20,260

37 Shpenzime të tjera shfrytëzimi 42,864,704
- Karburant —21,7101749
- Vajra 4217329
- Riparimi, mirembajtje, pjesekembimi makineri , etj. 49,475524
- Taksa vjetore permakinat e tmnsportit -585.431
> Siguracionmakina transporti 428352
- Qera ambienti 4774123
- Sherbime doganore, noteriale etj. -1,408.795
- Udhetime e diela -1,582,ooo « i '

- Telefon -7a,595 \ 3 \
- Transportmalli -6,195,888 “ \\ v\
- Komisione bankare -512,186 \\ Nyx
- Taksa e tarifa vendore -1.012.845 \ )- Vlera kontabile neto e AQTte shitura -510, 161 i.
- Donacione 4513050 \\)
- Penalitete -355,775 &

38 Të ardhura të tjera 0
Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur 0
veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)



382 Te ardhura nga investimetdhe huate e tjera pjese e aktiveve afatgjata ()

(paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)
383 Interesa te arkëtueshem dhe te ardhura të tjera te ngjashme (paraqitur 0

veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)
- Te ardhura nga kursi I kembimi! 0
- Te ardhurat nga interesat 0

39 Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si 0
aktive afatshkurtra

40 Shpenzime financiare -818,912
Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas40'1
shpenzimet per t'u paguar tek njesite ekonomike brenda grupit)

- Interesa bankare (307, 777
4.0.2 Shpenzime të tjera inanciare

- Humbje nga kursi I kembimit -511, 135

41 Pjesa & lltimitlhumbjesnga pjesëmarrjet 0
42 Fitimi/Humbja para tatimit 11,715,922

- Shpenzime te pazbritshme (penalitete) {355.775

43 Shpenzimi i tatimitmbi fitimin «1,810,755
431 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin 810155
432 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë 0
433 Pjesa e tatim ntimit të pjesëmarrjeve 0

44 Fitimi/Humbja e vitit 5,905,167
45 Fitimi/Humbja për:

451 Pronarët e njesise ekonomike meme 0
452 Interesatjo-kontrolluese O

Llogarite jashte bilancit
>

9 Shënime të t'era shpjegeuse
Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te
ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregulline nuk ka.
Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate
periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Hartuesi i Pas ave Financiare Per Dre'timin e N'esise Ekonomike
Kontabel i Miratuar Administrator
Flutura Mullai \ Shaqir Alcani

VW r


