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"AUTO MANOKU" SH.A PASQYRAT FINANC[ARE 2019 

PASQYRA E POZICIONIT FJNANCIAR(BILANCL) 
PE:R VITIN EMBYLLURMË31 0HJETOR2019 
(TË G.JITHA SHUMAT .JANË NË LEKË) 

1 Mjete Monetare 
2 lnvestime(Tituj Pronësie të Njësive Brenda Grupit,Aksion 
3 u~;pJe,ta:![Mt!wihmi~rnll0l'1~;ltV'"' v= . •w 

1.Nga Aktiviteti i Shfrytezimit (Klientë) 
2.Njesitë Ekonomike Brenda Grupit 
3.lnteresa Pjesëmarrëse në Njesi Ekonomike 
4.Të Tjera 
5.Kapital i Nënshkruar i Papaguar oreJ(!ye-iiArkitJJes'fi1 

5 7,146,258 10,745,131 

70,066,966 21,944,435 

3,581,194 10,545,210 

4 
1. Lënde e Parë dhe Materiale të Konsumueshme 
2. Prodhime në Proces dhe Gjysëmprodukte 
3. Produkte të Gatshme 
4. Mallra 
5. Aktive Biologjike 
6. AAM të Mbajtura për Shitje 

211,038,919 205,819,687 

. 2H,Q3s;919 . 2os7a,1~As1 .. 
5 
6 

8 

1.Tituj Pronësie në Njs. Ekon. Brenda Grupit 
2.Tituj Huadhënieje në Njes. Ekon. Brenda Grupit 
3.Tituj Pronësie në Njs.Ekon. Pjesëmarrje 
4.Tituj Huadhënieje në Njës. Ekon. Pjesëmarrjeje 
5.Tituj të Tjerë (Aktive Afatgjata) 
6.Tituj tëTjere të Huadhënies 

11i'i'Ai<tfvëve-Finanëiare fi::S1T 
2 9 

1.Toka dhe Ndërtesa 
2.lmpiante dhe Makineri 
3.Të Tjera Instalime dhe Pajisje 
4.Parapagime për Aktive Materiale dhe në Proces 
~.t~!\.i~~1ve!•~i!fiaf!(~'.4f* .. 

3 Aktive Biologjike 
4 rAktive J9-Materiale: 

1.Koncesione, Patenta, Licenca, Marka Tregtare 
2.Emri i Mirë 
3.Parapagime për Aktive Afatgjata Jo Materiale 

:t2l!D Aki{y;lfiJ3,~iiiif!iljtJi3f' 
5 Aktive Tatimore të Shtyra 

f;;1il!;:",!~i~1 1i!k!!.ieve}!a!fila~]I1:. 

24,376,402 
15,758,002 
5,266,427 

11,848,633 
5,072,631 

TOTA)JLAKTIVEID+il) 

Shënimet mbi pasqyrat financiare në faqet vijuese janë pjesë përbërese e këtyre pasqyrave financiare. 
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"AUTO MAN O KU" SH.A PASQYRAT FINANCIARE 2019 

PASQYRA E POZICIONIT FINANCJAR(BILANCl)-VAZHDlM 
PËR vmx E ]VlHYLLUR MË: 31 DHJETOR 2019 
(TË G.IITHA SHUMAT .JANË NË LEKË) 

ij1~"*+01:.r,R1M~ .. PH!RAP11Ai.r 
[i'fh: D09!Yrlme ~iats~~':!ttera: · 

1.Titujt e Huamarrjes 
2.Detyrime ndaj Institucioneve të Kredisë 
3.Arkëtime në Avancë për Porosi 
4.Të Pagueshme për Aktivitetin e Shfrytëzimit(furnitore) 
5.Dëftesa të Pagueshme 
6.Të Pagueshme ndaj Njës.Ekon. Grup 
7.Të Pagueshme ndaj Njës.Ekon. Pjesëmarrje 
8.Të Pagueshme ndaj Punonjësve dhe Sigurime shoq.fshi 
9.Të Pagueshme për Detyrime Tatimore 
10.Të Tjera të Pagueshme 

:'.:::(§!!1::t'.Piimii!!ilf~at!t~it1~!a]a=1RI;i::;.· 
2 Të Pagueshme për Shpenzime të Konstatuara 
3 Të Ardhura të Shtyra(dhe Grantet) 
4 Provizionet 

5,651,845 4,753,742 

41,068,424 55,873,025 

391,976 
47,232 

230,595,880 
'l.7_7,,tli ·--_· __ •. 

301,686 

"'i:foirlmet 11.iatgjata=- 
1.Titujt e Huamarrjes 
2.Detyrime ndaj Institucioneve të Kredisë 
3.Arkëtime në Avancë për Porosi 
4.Të Pagueshme për Aktivitet Shfrytezuese(Furnitore) 
5.Dëftesa të Pagueshme 
6.Të Pagueshme Ndaj Njës.Ekon. Grup 
7.Të Pagueshme Ndaj Njës.Ekon. Pjesëmarrje 
8.Të Tjera të Pagueshme 

q::l[0~lII,R2iE!!iiciiF]t!tijt~!I1J1."',,.&·····-· 
2 Të Pagueshme për Shpenzime të Konstatuara 
3 Të Ardhura të Shtyra 
4 Provizione(Për pensionet, etj) 
5 Detyrime Tatimore të Shtyra 

11 

19,432,294 

18 

TOTALII.DËTYRIMEVE (i-f::!1) ' 

10,000,000 10,000,000 inr ~ii>l!@![IIfii:~!~~it:'.:'. ... ," 
1 Kapitali i Nënshkruar · 
2 Primi i Lidhur me Kapitalin (-) 
3 Rezerva Rivlerësimi 
4 Rezerva të tjera 

1. Rezerva Ligjore 
2.Rezerva Statutore 
3.Rezerva të Tjera 

5 Fitimi i Pashpërndarë 
6 Fitimi (Humbja) e Vitit Financiar 
,rota1I[Kapitilit .. ~fieRez~i;vave(111f' 

24,344,601 18,896,260 

T<;>:rAQl .. ®,txS™li:YE o~rf.ALITNi:f9'(11+111J 

Shënimet mbi pasqyrat financiare në faqet vijuese janë pjesë përbërese e këtyre pasqyrave financiare. 
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PASQYRA E PElffORMANCËS 
PËR VITIN E MBYLLUR MË 31 DHJETOR 2019 
(TË G.HTHA SHUMAT JANË NË LEKË) 

A.Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 
(Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës) 

Të Ardhura nga Aktiviteti i Shfrytëzimit 
2 Ndryshimi në Inventarin e Produkteve të gatshme dhe p 
3 Puna e Kryer nga Nj.E dhe e kapitalizuar 
4 Të Ardhura tëTjera të Shfrytëzimit 

13 173,892,158 135,118,013 

5 Lënda e Parë dhe Materiale të Konsumueshme 
Lënda e Parë dhe Materiale të Konsumueshme 
Të Tjera Shpenzime 

6 Shpenzime Personeli 
Paga dhe Shpërblime 
Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore 

7 Zhvlerësimi i Aktiveve Afatgjata Materiale 
8 Shpenzime Konsumi dhe Amortizimi 
9 Shpenzime të Tjera Shfrytëzimi 

:·''16:J:çJa'iri]~ii~';j!!l!'yf(sh~gii;s:s>:~:w 

14 
(122,254,067) (93,927,880) 

15 
(14,428,427) (11,666,153) 
(2,409,547) (1,948,248) 

9 
9 (3,771,226) (2,385,220) 

16 (22,850,331) (18,915,727) 
''''''''\fil' j165z713,598l i@l;, . !128,S43;2l8l1 

< <%iffe™ "<'# -c"·:;.:T'ill.Y~_:s:,:-·.,wn:,m:,:,.v.;;\-;:.>,.;;-~ r.m{·~C\}{/·'''c\i'/'Wf 

.. 11·"'•Fltlmi(Humbj~) 11ga ~tMteti I Shfrytëzimit (1-9r 

12 Të Ardhura të Tjera 
Të Ardhura nga Aktiviteti Pjesëmarres në Njesi të Tjera Eko 
Të Ardhura Nga Investimet dhe Huate e Tjera 
Interesa të Arketueshem dhe të Ardhura të 

13 Zhvlerësimi i Aktiveve dhe Investimeve Financiare (AASH) 
14 Shpenzime Financiare 

Shpenzime Interesi dhe Shpenzime të Ngjashme 
Shpenzimet e Tjera Financiare 
J[otiii''1',.Hi>~1ii:fneve:Jiin·ciarët1,,; 

15 Pjesa e Fitimit/(Humbjes) nga Pjesëmarrja 

17 
(1,181,907) (37,026) 

s.1sa:isa 
18 ('1,309,927)' ~---- .. (1,309,927) Shpenzimi Aktual i Tatimit mbi Fitimin 

Shpenzime(të ardhura) i Tatim Fitimit të Shtyrë 
Pjesa e Tatim Fitimit të Pjesemarrjeve 

18 ''i:1t1mi1ti'.fombJa) e vitltFlhanciar 11s:11J 

Pronarët e Njesisë Ekonomike Mëmë 
Interesat Jo-Kontrolluese 

Shënimet mbi pasqyrat financiare në faqet vijuese janë pjesë përbërese e këtyre pasqyrave financiare. 
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"AUTO MANOKU" SH.A PASQYRAT FINANCIARE 2019 

PASQYRA E PERH>RMANCËS-VAZHDIJ\'l 
PËR VITIN E l\lBYLLUR M.Ë 31 DHJETOR 2019 
(TË G.JITHA SHUMAT .JANË NË LEKË) 

B.Pasqyra e të ardhurave gjithpërfshirëse 

Viti raportues 
31.12.2019 

raardhës 
.2018. 

.. J ~·Fl~imfl{Hutll!,Ja)!Yitlt ':!~.!l'!.!?!!r s:101,916 5.!448;~11 

2 Diferencat nga Përkthimi i Monedhës në Veprimtari të Hu, 
3 Diferencat nga Rivleresimi i Aktiveve Afatgjata Materiale 
4 Diferencat nga Rivleresimi i Aktiveve Financiare të Mbaj.~ 
5 Pjesa e të Ardhurave Gjithëperfshirese nga Pjesemarrjet 
6 Të Tjera të Ardhura Gjithëpërfshirëse për Vitin 

'to~1U:l!Jrc1.~1'rayj Gjith~i'>!rtsh: pë"rVitin (21} 

. . '""':[otaJii]ic~sf~~~E!E~!{t!~!YS~J'[v~rGJith!i~Arfsfilres'iiH +/·!I. 
Pronarët e Njesise Mëmë 
Interesat Jo-Kontrolluese 

Shënimet mbi pasqyrat financiare në faqet vijuese janë pjesë përbërese e këtyre pasqyrave financiare. 
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"AUTO MANOKU" SH.A PASQYRAT FINANCIARE 2019 

PASQYRA E FLUKSIT TE M.,JETEVE MONETARE(METODA JNDIREKTE) 
PiIR VITIN E l\lBYLLlJR MË 31 DHJEl'OR 2019 
(TË GJITHA SHUMAT .JANË NË LEKË) 

ees '"' 
5,701,916 5,448,341 

~..;,.~,~~~l~M~,j~~*"~*~-"'' ~:& 

Shpenzime Financiare Jo-Monetare 
Shpenzime për Tatimin mbi Fitimin Jo-Monetar 
Shpenzime Konsumi dhe Amortizimi 
Zhvlerësimi i Aktiveve Afatgjata Materiale 
Fitimi nga Shitja e Aktiveve Afatgjata Materiale(Fluksi i 

2,824,589 
3,771,226 

3,036,356 
2,385,220 

Ndryshimet në Aktivet dhe Detyrimet e Shfrytëzimit 
Rritje/Rënie në të Drejtat e Arketueshme dhe të Tjera 
Rritje/Rënie në Inventarë 
Rritje/Rënie në Detyrimet e Pagueshme 
Rritje/Rënie në Detyrimet ndaj Punonjësve r :-:~+:S'I?? ~w ,. "\{C:::::?@W(*''*'XW.«:<::'-bS~:: %'f'U''W::;m:·::;;;;:w-c-,>, · W 'f:::0:1':::::,:::: w: ::><+ 

Lvm,'!'ll!~-!,2I?!~l'i)~,~te 'J!l".~!iVt,, ~PfTezirh!.$ 

l:'11:·F1ij~filI~1it[fi]ls2ff!!1JI!J!iiiAAt1v; inve'st1ml(;:: 
Para Neto të Perdorura për Blerien e Filialeve 
Para Neto të Arketuara nga Shitja e Filialeve 
Pagesa për Blerjen e Aktiveve Afatgjata Materiale 
Arketime nga Shitja e Aktiveve Afatgjata Materiale 
Pagesa për Blerjen e Investimeve të Tjera 
Arketime nga Shitja e Investimeve të Tjera 
Dividende të Arketuar 
~1:i:!iFJ~s;;'ii:,,~N;.~ ~;:'Akil~:', 111v~~ti';;,it 

:,:.,m ,,,,,,,,,,~,=. •'is m,;;c:,<i<•:'.·.,*l)I:: ici'~- '''''"''"'''' i':'i?:c:c;. <<'':'C:C'cci~ ~ 

(32,250,792) (8,958,596) 

8,958,5!!6) ;(3i,2,~0li}2) 

fi!ii!stf:Miiti~i;:M[ni!ii!~iii'~J1v: Fini1Jclfil!t 
Arketime nga Emetimi i Kapitalit Aksionar 
Arketime nga Emetimi i Aksioneve të Perdorura si Kolateral 
Hua të Arketuara 
Pagesa e kostove transaksionale (Hua dhe Kredi) 
Riblerje e Aksioneve të Veta 
Pagesa e Aksioneve të Perdorura si Kolateral 
Pagesa e Huave 
Pagese e Detyrimeve prej Qirase Financiare 

Interes i Paguar 
Dividende të Paguar 
Mjetemoniiare'Neto nga'Aiaiv'.'e' F'inanc;imlt 

,-•,-.:S"f.C''" .... ,.;ecc;,';[;' ·;-c;T 

· Rritje/Rënie Neto në Mjetet Monetare dhe Ek.uivaiente· 
,,:t,,,t,•,rni, ... :::i:«<':,,,,,,6,;:.":':'o::::: , . c, .. - .,:/;';},::;..., c:c:,,c:=!}:.,. '""~=,::mt>~':;;,::c::::::,,,,,,, •:•:•1c'c0<:CC-, ,._\\:., ·--// •/'. 

~Jete(Moni!i'! dh~ë ~~U!~&!!ntet]irFillim !!i .Periudhës . 
Efekti i Luhatjeve të Kursit të Kembimit 
Mietei_P.'.lonetare=dheEl<ulvafentet 'nii Fu11ifte Periudhës 

10,745,131 

7,146,258 

4,421,~9~ 

, 10,:t11·s, 131 

Shënimet mbi pasqyrat financiare në faqet vijuese janë pjesë përbërese e këtyre pasqyrave financiare. 
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"AUTO MANOKU" SH.A PASQYRAT FINANCIARE 2019 

PASQYRA E NDRYSHlMEVE NË KAPITAL 
PËR VITIN EMBYLLUR.MË3l DHJE'IOR2019 
(TË GJJTHA SHUMAT .JANË NË LEKË) 

i 

21.,707,636 ,7,08§.,§25 2(.l,896,2.61 

Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për 
vitin: 
Fitimi I Humbja e vitit 5,448,341 5,448,341 

itë tj, 
amff 

Transaksionet me pronarët e njësisë 
2 ekonomike të njohura direkt në kapital: 

Emetimi i kapitalit të 
nënshkruar(+ndryshimet brenda zerave) 9,900,000 (2,811,375) (7,088,625) 

Dividendë të paguar 
TçtiillJlfa'nsaks.ron,ve'irii'i:ironaiilfe 

\i$, 900,000 

1,q,000,000 

1Q,oqQ,QQO 11),896,261 

Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për 
1 vitin: 

Fitimi I Humbja e vitit 5,701,916 5,701,916 

Transaksionet me pronarët e njësisë 
2 ekonomike të njohura direkt në kapital: 

Emetimi i kapitalit të 
nënshkruar(+ndryshimet brenda zerave) 5,448,341 (5,448,341) 

10,000,00Q ~ 

Shënimet mbi pasqyrat financiare në faqet vijuese janë pjesë~ërbërese e këtyre pasqyrave financiare. 
Këto pasqyra financiare janë aprovuar nga drejtimi i shoqer-i,s~uto Manoku" sh.a dhe jane firmosur nga: ,. 

/. ,. . .. ..• ~ 
Administratori Hartuesi 

Albert Manoku tX.~.1i~:j ci~Q( 
Faqe 7 nga 16 



"AUTOMANOKU" SH.A PASQYRAT FINANCIARE 2019 

SHËN I.ME PËR PASQYRAT FINANCIARE 
Pi<.:R VITIN E J\lHYLLUR MË 31 DHJETOR 2019 
(TË G.JITHA SHUMAT .JANË NË LEKË) 

1. Informacione te pergjitheshme 

"Auto Manoku" sh.a, eshte themeluar me date 26.09.2009. 
Kapitali i regjistruar eshte 10.00.000 leke dhe zoterohet nga ortaku i vetem Z. Albert Manoku. 
Veprimtaria kryesore tregtare e shoqerise per ushtrimin 2019 eshte tregtim i pjeseve te kembimit dhe vajrave 
industrial, etj. 

2. Deklaratë e pajtueshmërisë me SKK-të 

Pasqyrat financiare(individuale) për qëllime të përgjithshme janë përgatitur dhe paraqiten në përputhje me 
Standardet Kombëtare të Kontabilitetit(SKK-të), të përmirësuara, dhe me kërkesat e ligjit "Për kontabilitetin dhe 
Pasqyrat Financiare". 

3. Bazat e pergatitjes së pasqyrave financiare 

Pasqyrat financiare janë pergatitur mbi bazen e parimit te kostos historike, duke e kombinuar me elemente të 
metodave të tjera, dhe parimit të të drejtave të kostatuara. Ato paraqiten në monedhën vendase, Lekë Shqiptar 
("lekë). 

4. Politikave më të rëndësishme kontabël të zbatuara: 

Mjetet monetare 

Mjetet monetare përfshijnë, mjete monetare në arkë dhe bankë, llogari rrjedhëse, si dhe, investime në tregun e 
parasë dhe tregje të tjera shumë likuide me kontrata jo më të gjata se tre muaj, të cilat janë objekt i një rreziku jo 
domethënës të ndryshimeve në vlerë. 
Flukset monetare janë hyrjet ose daljet e mjeteve monetare dhe ekuivalentët e mjeteve monetare. 
Veprimtari të shfrytëzimit janë aktivitetet bazë të prodhimit të të ardhurave të shoqërise dhe aktivitete të tjera të 
cilat nuk janë aktivitete investuese ose financuese. 
Veprimtari investuese janë blerja, dhe nxjerrja e aktiveve afatgjata dhe investime të tjera që nuk përfshihen në 
ekuivalentët e mjeteve monetare. 
Aktivitete financuese janë aktivitetet që çojnë në ndryshime në masën dhe përbërjen e kapitalit neto të kontribuar 
dhe të huasë të shoqërisë. 

Aktivet dhe detyrimet financiare 

Një aktiv financiar ose një detyrim financiar njihet vetëm kur shoqëria bëhet pjesë e kushteve kontraktuale të 
instrumentit.Matja fillestare e një aktivi financiar ose një detyrim financiar bëhet me kostot e transaksionit(duke 
përfshirë edhe çmimin e trasaksionit) përveç rasteve kur marrëveshja përbën në thelb, një transaksion financiar. 
Një transaksion financiar mund të jetë, për shembull, kur shiten mallra apo shërbime dhe kur pagesa shtyhet 
përtej afateve normale të tregtisë ose kur ajo është financuar me një normë interesi që nuk është një normë 
tregu. Nëse marrëveshja përbën një transaksion financiar, matja eaktivit financiar ose detyrimit financiar bëhet 
me vlerën aktuale të pagesave të ardhshme të skontuara me normën e interesit të tregut për një instrument të 
ngjashëm borxhi. 
Në fund të periudhës raportuese,matja e instrumentave financiarë bëhet si vijon: Instrumental e borxhit e 
percaktuara ne pikën ?dhe 8 te SKK-3 (si llogari, dëftesë ose hua e arkëtueshme ose e pagueshme) maten me 
koston e amortizuar duke përdorur metodën e interesit efektiv. Instrumental e borxhit që janë të klasifikuara si 
aktive afatshkurtër ose detyrime afatshkurtër maten me shumën e paskontuar të mjeteve monetare ose shumave 
të tjera të pritshme për t'u paguar ose arkëtuar, përveçse kur marrëveshja përbën, në efekt, një transaksion 
financiar. Nëse marrëveshja përbën një transaksion financiar.matja e instrumentit të borxhit bëhet me vlerën 

"AUTO MANOKU" SH.A Faqe 8 nga 16 
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"AUTO MANOKU" SH.A 

aktuale të pagesave të ardhshme të skontuara me një normë tregu interesi për një instrument të ngjashëm 
borxhi. 
Në fund të çdo periudhe raportimi, shoqëria vlerëson nëse ka një evidencë objektive të zhvlerësimit të ndonjë 
aktivi financiar që matet me kosto ose me kosto të amortizuar. Nëse ka një evidencë objektive të zhvlerësimit, 
njihen menjëherë shuma për humbje nga zhvlerësimi në fitim ose humbje. 
Nëse, në një periudhë pasuese, shuma e humbjes nga zhvlerësimi zvogëlohet dhe zvogëlimi mund të lidhet 
objektivisht me një ngja~e që ka ndodhur pasi ishte njohur zhvlerësimi (si një përmirësim në vlerësimin e 
pozicionit financiar të debitorit),rimerret humbja nga zhvlerësimi të njohur më parë ose direkt ose duke rregulluar 
një llogari zhvlerësimi,në fitim ose humbje. 
Aktivet dhe detyrimet financiar shoqëria i klasifikon në afatshkurtra dhe afatgjata.bazuar ne percaktimet e SKK-2. 

Inventarët 

Fillimisht, inventari njihet atëhere kur shoqëria e ka nën kontroll, pret përfitime ekonomike prej tij dhe kostoja e tij 
mund të vlerësohet me besueshmëri. Njohja e inventarëve bëhet zakonisht në momentin e përfitimit. 
Inventarët maten fillimisht me kosto. Kostoja e inventarit përfshin: koston e të gjitha materialeve të lidhura 
drejtpërdrejt me prodhimin si dhe koston e shndërrimit të këtyre materialeve në produkte përfundimtare. Kostot e 
drejtpërdrejta të materialeve përfshijnë, përveç çmimit të bleries, edhe të gjitha kostot e tjera që nevojiten për të 
sjellë inventarin në gjendjen dhe vendndodhjen ekzistuese. 
Kostoja e lëndëve të para, materialeve të konsumit, tokës dhe ndërtesave të blera për rishitje, përbëhet nga 
çmimi i blerjes, shpenzimet e transportit, taksat e importit, magazinimi, zbritjet dhe shtesat tregtare dhe të tjera 
shpenzime të tjera të ngjashme (taksat e parimbursueshme). 
Pas njohjes, inventari matet me vlerën më të ulët midis kostos dhe çmimit të vlerësuar të shitjes pakësuar me 
kostot për t'u përfunduar dhe shitur. 
Inventarët i nënshtrohen testit të zhvlerësimit në datën e raportimit. 

Shpenzimet e shtyra dhe të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara 

Shoqëria zbaton politikat e shtyrjes të shpenzimeve të cilat do të sigurojnë të ardhura në periudhat e 
mëvonshme. Po ashtu ajo shpërndan shpenzimet e parapaguara në vartësi të përdorimit dhe sigurimit të të 
ardhurave. 

Aktivet afatgjata materiale 

Aktivet afatgjata materiale(AAM-të) njihen si një aktiv vetëm nëse:aktivi kontrollohet nga shoqëria, është e 
mundur që përfitime të ardhshme ekonomike nga përdorimi i aktivit të hyrë dhe kostoja e aktivit mund të matet 
me besueshmëri. Regjistrimi fillestar i AAM-së bëhet zakonisht në momentin e përftimit të tij nga ble~a apo 
prodhimi. Një element i AAM-së, që plotëson kriteret për njohje si aktiv në pasqyrën e pozicionit financiar, matet 
me kosto. Në vlerësimin e mëpasshëm shoqëria zbaton si politikë të saj kontabël modelin e kostos dhe e aplikon 
këtë model për të gjithë klasën e AAM-së që vlerësohet. 
Në pasqyrën e pozicionit financiar një element i AAM-së paraqitet me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe 
ndonjë humbje të akumuluar nga zhvlerësimi. 
Kostot që kanë të bëjnë me përmirësimet e mëpasshme i shtohen kostos së AAM-së vetëm nëse ato 
përmbushin kriteret e përkufizimit të AAM-ve dhe kriteret për njohjen e aktiveve në pasqyrën e pozicionit 
financiar. Kostot që lidhen me mirëmbajtjet dhe riparimet e vazhdueshme njihen si shpenzime gjatë vitit 
ushtrimor 
Shoqëria vlerëson në çdo datë të raportimit nëse ka ndonjë shenjë që një aktiv mund të jetë i zhvlerësuar. Nëse 
ekziston ndonjë shenjë e tillë, ajo vlerëson shumën e rikuperueshme të aktivit. Nëse nuk ka të shenja për 
zhvlerësim, nuk është e nevojshme të vlerësohet shuma e rikuperueshme. 
Vlera e amortizueshme e AAM-ve njihet në pasqyrën e të ardhurave, si shpenzim në mënyrë sistematike 
përgjatë jetës së dobishme të këtij aktivi. Përjashtime bëjnë aktivet afatgjata materiale me jetë të dobishme pa 
afat si për shembull, toka (përveç minierave dhe vendeve të përdorura për groposje), punimet e artit me jetë 
afatgjatë, veprat e muzeve dhe librat të cilat nuk amortizohen. 
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Amortizimi per te gjitha grupet, llogaritet dhe njihet me metodën e vlerës së mbetur, me norma te cilat janë të 
përafërta me jetegjatesine mesatare te parashikuar te përdorimit.Toka dhe aktivet në proces nuk amortizohen. 
Normat e perdorura jane ne ndertesa 5 % te dhe per aktivet e tjera 20% të vlerës së mbetur. 

Aktivet afatgjata jomateriale 

Një aktiv afatgjatë jomaterial (AAJM) njihet vetëm nëse: është e mundur që të ketë përfitime të ardhshme 
ekonomike, kostoja e aktivit mund të matet me besueshmëri dhe aktivi nuk është rezultat i shpenzimeve të bëra 
brenda shoqërise për një zë jomaterial. Njohja fillestare e një aktiv jomaterial bëhet me kosto, ndësa vlerësimi i 
mëpasshëm paraqitet me koston e tij minus amortizimin e akumuluar dhe ndonjë humbje të akumuluar nga 
zhvlerësimi. 

Njohja e të ardhurave dhe shpenzimeve 

Të ardhurat dhe shpenzimet njihen sipas kontabilitetit të të drejtave të konstatuara. Matja e të ardhurave bëhet 
me vlerën e drejtë të arkëtuar ose të arkëtueshme. Vlera e drejtë e shumës së arkëtuar apo për t'u arkëtuar merr 
parasysh shumën e çfarëdo zbritje tregtare, zbritjet për shlyerje të menjëhershme dhe zbritjet e bëra për sasi 
(vëllim) të blerë. 
Të ardhurat nga shitja e mallrave dhe e produkteve njihen kur janë plotësuar të gjitha kushtet e mëposhtme: i 
janë kaluar blerësit të gjitha rreziqet dhe përfitimet, që lidhen me pronësinë e mallrave dhe produkteve; shoqëria 
nuk vazhdon të jetë e përfshirë në mënyrë të vazhdueshme në menaxhimin e mallrave dhe te produkteve në atë 
masë që tregon se ende zotëron titullin e pronësisë dhe/ose ka kontroll efektiv mbi mallraUproduktet e 
shitura;shuma e të ardhurave mund të matet me besueshmëri;është e mundur që përfitimet ekonomike, që 
lidhen me transaksionin, do të merren;kostot që kanë ndodhur, ose që do të ndodhin në lidhje me transaksionin, 
mund të maten me besueshmëri. 

Të ardhurat nga kryerja e shërbimeve njihen kur: shuma e të ardhurave mund të matet me besueshmëri; është e 
mundshme që përfitimet ekonomike të lidhura me transaksionin do të hyjnë në shoqëri; faza e përfundimit të 
transaksionit në fund të periudhës raportuese mund të matet me besueshmëri; kostot e ndodhura për shërbimin, 
si dhe ato që do të ndodhin për përfundimin e tij mund të maten me besueshmëri. 

Të ardhurat që rGedhin nga përdorimi nga palë të treta i aktiveve të saj që sjellin interes, përfitim pagesash për 
përdorime të pronës (rojëllti) dhe dividendë njihen si më poshtë: të ardhurat nga interesi njihen mbi bazën e 
metodës lineare ose të metodës së bazuar në normën e brendshme të interesit efektiv; të ardhurat nga 
shfrytëzimi i pronësisë (rojëllti) njihen mbi bazën e të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara, në përputhje me 
kushtet e kontratës; të ardhurat nga dividendët njihen kur aksionari ka të drejtë ligjore për ta arkëtuar atë 
(dividendin). 

Shpenzimet njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve atëherë kur ngjaGa detyruese ka ndodhur dhe 
shoqëria pret të dalin aktive për shlyerien e tyre në të ardhmen. Shoqëria zbaton parimin e krahasimit të të 
ardhurave me shpenzimet brenda të njëjtit ushtrim kontabel. Shpenzimet njihen kur kryhen dhe realizohen të 
ardhura prej tyre, pavarësisht nëse janë faturuar apo paguar. 

Transaksionet me monedhat e huaja 

Transaksionet në monedhë të huaj, që plotesojne kushtet në njohje, regjistrohet në monedhën funksionale, duke 
zbatuar mbi shumën e monedhës së huaj kursin e menjëhershëm të këmbimit (spot) ndërmjet monedhës 
funksionale dhe monedhës së huaj në datën e trasaksionit, por shpesh përdoret një kurs këmbimi, i cili është i 
përafërt me kursin e datës së kryerjes së transaksionit, p.sh. një kurs mesatar i një jave ose një muaji mund të 
përdoret për të gjitha transaksionet e kryera gjatë kësaj periudhe, në secilën prej monedhave të përdorura. 

Në fund të çdo periudhe raportuese, zerat ne monedhë te huaj përkthehen si me poshtë:zërat monetarë të 
shprehur në monedhë të huaj duke përdorur kursin e këmbimit të mbylljes (d.m.th. në datën raportuese); zërat 
jomonetarë që maten me kosto historike në monedhë të huaj duke përdorur kursin e këmbimit në datën e 
transaksionit; zërat jomonetarë që maten me vlerën e drejtë në monedhë të huaj duke përdorur kursin e 
këmbimit në datën kur është përcaktuar vlera e drejtë. 
"AUTO MANOKU" SH.A Faqe 10 nga rs 



"AUTO MANOKU" SH.A PASQYRAT FINANCIARE 2019 
···································· 

Diferencat e këmbimit, që krijohen gjatë shlyerjes së zërave monetarë ose gjatë përkthimit të zërave monetare 
me kurse këmbimi të ndryshme nga kurset e këmbimit, me të cilat ato janë përkthyer në njohjen gjatë periudhës 
kontabël aktuale, ose në pasqyrat financiare të mëparshme, njihen si fitim (ose humbje) të periudhës kontabël 
kur ato lindin 
Kur një përfitim ose humbje për një zë jomonetar njihet drejtpërdrejt në kapital, atëherë drejtpërdrejt në kapital do 
të njihet edhe diferenca e këmbimit. 
Kurset e këmbimit, të përdorura nga shoqeria për monedhat e huaja më kryesore, më 31.12.2019 jane 
1 euro=121.77 leke dhe 1 dollar=108.64 leke. 

Tatimi mbi fitimin 

Tatimi mbi fitimin përfshin tatimin e periudhës aktuale dhe tatimin e shtyrë.Tatimi mbi fitimin njihet si shpenzim 
tatimor në pasqyrën e performancës, përveç tatimit të zërave qe njihen direkt ne kapital,i cili njihet si një zë i 
kapitalit. 
Detyrimi tatimor aktual njihet në vlerat që shoqëria pritet të paguajë (rimbursojë) mbi bazën e normave tatimore 
dhe ligjeve tatimore që janë miratuar ose janë në thelb të miratuara në datën e raportimit. 

Aktivi ose detyrimi tatimor të shtyrë njihet për tatimet e zbritshme (rimbursueshme) ose të pagueshme në 
periudhat e ardhshme si rezultat i transaksioneve ose ngjarjeve të kaluara. Këto tatime lindin nga ndryshimet 
mes vlerave të njohura për aktivet dhe detyrimet në pasqyrën e pozicionit financiar dhe njohjes së këtyre 
aktiveve dhe detyrimeve nga autoritetet tatimore, si dhe nga mbartja e humbjeve tatimore dhe e tatimit të 
zbritshëm (rimbursueshëm) të papërdorur. 
Norma aktuale e tatimit mbi fitimin per vitin 2019 eshte 15%. 

5. Mjete Monetare (likujditete në arke,bankë etj.) 

Gjendjet e mjetet monetare ne banke dhe arke, ne fillim dhe fund te ushtrimit jane si me poshte: 

Nr 
Viti raportues 31.12 .. 2019 
~e 

Viti paraardhës 31 :'12.2018 
Leke 

1 Mjete monetare në arkë 
2 Mjete monetare në bankë 

Lekë 
Lekë/Euro/ 

409,267 
6,736,991 

227,654 
10,517,477 

3 Investime në tregje shumë likuide Lekë 
Shuma 7,146,.258 10,745,131 

Gjendjet e llogarive të likujditeteve të paraqitura ne pasqyrat financiare konfirmohen me nxjerrjet e llogarive 
bankare dhe inventaret fizike te monedhave ne fund të ushtrimit.Tepricat e shprehura në monedhë të huaj, 
jane përkthyer ne leke duke përdorur kursin e këmbimit të shpallur nga B.Shqipërisë. 

6. Të Drejta të Arkëtueshme Afatshkurtëra 

H Elementëve 
hës 
8 

1 Nga Aktiviteti i Shf;;;i~~imit(Klie~t~) 
2 Njesitë Ekonomike Brenda Grupit 
3 Interesa Pjesëmarrëse në Njesi Ekonomike 
4 Të Tjera (Debitore të tjerë) 

Shteti-Tatim mbi fitimin 
Shteti-Tatim mbi vlerën e shtuar 
Huadhenie e përkoshme 
Te tjera (furnitore debitore) 

5 Kapital i Nënshkruar i Papaguar 

70,066,966 21,944,435 

2,524 
1,585,260 7,696,205 

1,993,410 2,849,005 

.Shuma 73;648,160 32,489,645 
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Ne "Nga Aktiviteti i Shfrytezimit(Kliente)" jane pasqyruar faturat e papaguara per shitjen e mallrave qe shoqeria 
ka realizuar gjate ushtrimit. 
Shuma e paraqitur te zeri " Te tjera" perfaqeson tepricen debitore te "TVSH-se se zbritshme" me 31.12.2019 ne 
shumen 1.585.260 leke, si dhe tepricen debitore te Tatim Fitimit me 31.12.2019 ne shumen 2.524 leke. 
Shuma e paraqitur te zeri "Te tjera (Furnitore debitore)" perfaqeson parapagimet e bera nga ana e shoqerise per 
blerjen e mallrave dhe sherbimeve ne shumen 1.993.41 O leke. 
Drejtimi mendon se të gjitha kerkesat do të arketohen në nje periudhe afatshkurter me vleren e tyre nominale 
dhe nuk parashikon renie në vlere. 

7. Inventari 

.. ·-··205,819"'6871 
,,,,.,.,.,.,·,·~;,•,•,wy.w,•,m.•,·.w,-,,=1 e Biologjike .·. ······ 

të !Vbajtura për Shitje 
I 7 Parapagirre për Inventar . 1···· .. ·-··· ' .. .. . ····- 

Sh!.lma 211,038,919 205,819,687 

Vlerat e inventarit te paraqitura me siper perputhen me te dhenat e kontabilitetit dhe te inventarizimeve fizike 
e kryer ne fund te ushtrimit 2019. Veprimet ekonomike qe lidhen me hyrjet e daljet jane tranzituar ne llogarite e 
rezultatit me menyren e inventarit te perhershem. 
Si politike kontabel ne percaktimin e kostos se inventarit eshte perdorur metoda "mesatares se ponderuar". 
Shuma e inventarit te paraqitur ne " Mallra" perfaqeson stokun e materialeve dhe lendeve te para qe do te 
perdoren ne periudhat e ardhshme, te vleresuara me kostot mesatare te blerjes. 
Drejtimi mendon se vlera e paraqitur eshte vlera me e ulet mes kostos se marrjes dhe vleres neto te 
realizueshme dhe nuk eshte nevoja per zhvleresime te tij. 

8. Shpenzime të Shtyra 

Shoqeria nuk ka shpenzime te shtyra per vitin 2019. 

9. Aktivet Afatgjata Materiale(AAM-te) 

Kostoja, amortizimi i akumuluar dhe vlera kontabël në fillim dhe në fund të vitit ushtrimor për aktivet afatgjata 
materiale(AAM-të) paraqiten si vijon: 
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Te tjera 
ir)Stalime dhe 

pajisje 

Amortizimi ushtrimit 
Amortizimi për daljet e AAM-ve 

' ··•·• Amortizimi AAM-ve3fi2.201~-· 

(720,726) 

~;694,/)91 
1,397,361 

11,091:452 

c4,5:11:'4soL 
(1,203,566) 

(5,825,026) ·.·,, .. 

Shtesat 24,920,000 

:c-zilv!eiesrmrAAM:v~:ë1 . .QJ}!tl1 s · =·" · · "' 
Shtesat 
Pakesimet 
Zlivleiësin'iiAAritt,ve 31'.12.2019 

t) Vlera neto 1fAAli,t'..ve 01.of'.2ë1s 

'.E Vlera Qeto e AAM3Je 31.1;f201s 

-· 
1(848,633° 16,921,264" 

45,400,831' 15,935,130 5,266.426 

AAM-të, që plotësojnë kriteret për njohje si aktiv në pasqyrën e pozicionit financiar, jane matur me kosto. 
Në vlerësimin e mëpasshëm shoqëria zbaton si politikë të saj kontabël modelin e kostos dhe në pasqyrën e 
pozicionit financiar AAM-të janë paraqitur me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe ndonjë humbje të 
akumuluar nga zhvlerësimi, nëse ka. 
Vlerat dhe klasifikimi ne grupe i AAM-ve te pasqyruara ne bilanc dhe ne tabelen e mesiperme jane te 
perputhura me te dhenat e inventarizimeve fizike qe shoqeria e ka kryer ne fund te muajit dhjetor 2019. 
Metoda e zgjedhur e amortizimit të AAM-ve ështe metoda mbi vlerën e mbetur,e njejtë me atë që perdoret per 
qellime fiskale. 
Shoqëria vlerëson në çdo datë të raportimit nëse ka ndonjë shenjë që një aktiv mund të jetë i 
zhvlerësuar.Drejtimi mendon se përgjithesisht në këtë ushtrim kontabël, nuk ka shenja të rënjes në vlere të AAM 
ve dhe nuk ka llogaritur zhvleresime. 

10. Detyrime Afatshkurtëra 

Detyrimet afateshkurtera ne fillim dhe ne fund te ushtrimit kontabel 2019 paraqiten: 

Viti raportu~~ · 
31.12.2019 

Titujt e Huamarrjes 
2 Detyrime ndaj Institucioneve të Kredisë 
3 Arkëtime në Avancë për Porosi 
4 Të Pagueshme për Aktivitetin e Shfrytëzimit(fumitore) 
5 Dëftesa të Pagueshme 
6 Të Pagueshme ndaj Njës.Ekon. Grup 
7 Të Pagueshme ndaj Njës.Ekon. Pjesëmarrje 
8 Të Pagueshme ndaj Punonjësve dhe Sigurime shoq./shëndet. 

Paga dhe shpërblime 
Sigurime shoqërore dhe shëndetësore 

9 Të Pagueshme për Detyrime Tatimore 
Shteti-Tatim mbi fitimin 
Shteti-Tatim mbi vleren e shtuar 
Tatim mbi të ardhurat personale 
Tatimi ne burim 

1 O Të Tjera të Pagueshme 

5,651,845 4,753,742 

41,068,424 55,873,025 

391,976 301,686 

232,591 

47,232 
230,595,880 

74,202 
170,395,880 

Shuma 277,755,357 t31,s31;12s· 
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"Detyrime ndaj Institucioneve te Kredise" ne vleren 5.651.845 leke pasqyron qerane financiare qe ka marre 
shoqeria per blerjen enje makine prane shoqerine "Landeslease", si dhe kredine e marre prane FI Bank. 
"Të Pagueshme për Aktivitetin e Shfrytëzimit(furnitore)" me vlere 41.068.424 leke pasqyron detyrimet ndaj 
furnitoreve per blerjen e mallrave e sherbimeve pa u likujduar ne fund te Dhjetorit 2019. 
"Të Pagueshme ndaj Punonjësve dhe Sigurime shoq./shëndet." paraqet detyrimet e mbetura te Sigurimeve Soq 
& Shend per muajin Dhjetor 2019 ne shumen 391.976 leke. 
"Të Pagueshme për Detyrime Tatimore " perbehet nga detyrimi i palikujduar per "Tatimin ne burim" te muajit 
Dhjetor 2019 ne shumen 47.232 leke. 
"Te tjera te pagueshme" perbehet nga kontributi i derdhur nga ortaku per mbulimin e mungeses se likujditeteve, 
si dhe huate e marra nga shoqeria ndaj te treteve. 

11. Detyrimet Afatgjata 

Detyrime afatgjata perbehet nga zeri "Detyrime ndaj institucioneve te kredise" ne shumen 19.432.294 leke . 
Shoqeria ka marre hua nga FI Bank. 

12. Kapitali dhe rezervat 

Kapitali i rregjistruar i shoqerise, i paraqitur ne bilanc, eshte i njejte me ate te percaktuar ne statutin e shoqerise 
dhe vendimet e depozituara ne QKB. Me 31.12.2019 ai eshte 10.00.000 leke, i ndare ne 100 kuota me vlere 
nominale 100.000 leke /kuota. Gjate ushtrimit kontabel 2019 nuk ka pasur rritje ne kapitalin e rregjistruar te 
shoqerise. 
Me Vendim te Asamblese se Ortakut fitimi i realizuar per vitin 2018 ka kaluar ne rezervat e kapitalit. 

13. Të ardhurat nga aktiviteti i shfrytëzimit dhe të tjera 

Nr 
Viti raportues · 
31.12:2019 

Viti paraardhës 
31.12':2018 

"' 

1 T~Ardhura rtg~ Ald1v1tetH ~hfryt~~1m1t: 
Shitje e produktev~ te 9atësh'me dhe nënprodukteve 
Shitja e punimeve dhe shërbimeve 
Shitja e mallrave 
Të ardhura nga shitje të tjera(qera,komisione,etj) 

173,892,158 135,118,013 

'To~aU i ti.!'rdhu~.~ nga AktiViJeti i Shfrytëzimit 
2 Puna e Kryer nga Nj.E dhe e kapltahzuar . 
3 Të Ardhura të Tjera të Shfrytëzimit 

Të ardhura nga Shitja e Aktiveve Afategjata 
Të ardhura të tjera(grantet,te tjera, ) 

173,892,158 135,118,013 

4 Ndryshimi në Inventarin e Produkteve të gatshme dhe 

Shuma. 173,892,158 135,1.18,013 

14. Shpenzimet e për lëndë të parë dhe materiale të konsumueshme 

Nr eërshkri.mi i ç:lementëve 

1 Lënda e Parë dhe Materiale të Konsumueshme 
Lënda e Parë dhe Materiale 
Mallra 

Viti paraardhës 
31.12.2018 

122,254,067 93,927,880 

2 Të Tjera Shpenzime 

Shuma 122,254,067 9;3;927,880 

"AUTO MANOKU" SH.A Faqe 14 nga 16 



"AUTO MANOKU" SH.A PASQYRAT FINANCIARE 2019 

15. Shpenzime personeli 

Shpenzimet e personelit përbehen nga pagat, kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, leja vjetore 
e paguar,raporti mjekësor i paguar në 14 ditët e para, pjesëmarrja në fitime dhe shpërblimet. 
Numri mesatar i punonjesve dhe shpenzimet vjetore të kryera për personelin janë si me poshtë : 

. Viti raportues 
31.12.2019 

1 Shpenzime Personeli 
Paga dhe Shpërblime 
Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore 
Të tjera 

'sfluma'if;l'"''' 

14,428,427 
2,409,547 

11,666,153 
1,948,248 

16,837,974 13,614,401 

2 Numri 1'1'!&&atar.v~r i të punë!J1arve 38 34 

16. Shpenzime të tjera shfrytëzimi 

Në shpenzime të tjera të shfrytëzimit janë përfshire kostot e shërbimeve kryesore dhe ndihmëse, që lidhen 
drejpërdrejt me veprimtaritë e shfrytëzimit dhe ato për qëllime administrative.si dhe, kostot që ndodhin jo 
rregullisht gjatë rrjedhës normale të biznesit. 

Viti raportues 
31.12.2019 

Vitkparaardhës 
3.1.12.2018\i Emerlimi 

!i!!l,,§!!P81J~Jin!l 
Shërbime nga të tretët(llog.61-62) 

Shpz zyre kancelari.mat promocioni, etj. 
Shpenzime postare telekomunikacioni 
Personel jashte njesise 
Publicitet, reklama 
Sherbime bankare 
Transport (karburant) 
Mirembajtje dhe riparime 
Blerje energji, avull, uje 
Shpenzime te tjera 

3 Sigurime 
Bileta, dieta 
Qira 
Shpenzime security 

4 Shpenzime per personelin 
Të tjera 
Tatime dhe taksa(llog.63) 

5 Taksa dhe tarifa vendore 
Taksa te regjistrimit 
Tatime te tjera 
Shpenzime të tjera jo korente(llog.67) 
Vlera kontabël e AA te shitura 

Te tjera 
Shpenzime të Tjera Shfrytëzimi(Gjoba,provizione) Llog.65,68) 
Shpenzime per pritje dhe përfaqësime 
Gjoba dëmshpërblime 
Provizione 
Te tjera 

1,151,993 1,386,318 
838,313 723,949 

1,377,648 
288,962 
648,321 327,793 

3,581,200 1,595,817 
3,046,528 2,827,910 
587,665 678,098 
958,665 1,861,164 
289,451 147,403 

4,125,386 1,506,141 
4,070,267 5,100,000 
184,985 198,702 

1,574,540 1,900,702 

66,020 587,853 

60,387 73,877 

Shuma 22,850!331 18,915,727 

17. Te ardhurat dhe shpenzimet financiare 

Shuma prej 1.181.907 leke perfaqeson shpenzimet e interesave per leasingun dhe kredine e marre nga shoqeria 
Jane paraqitur si diference ete ardhurave me shpenzimet sipas kerkesave te standarteve. 
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18. Shpenzimet e tatimit mbi fitimin 

Ne vijim janë pasqyruar përbërësit më kryesorë të shpenzimeve (të ardhurave) tatimore të cilat përfshijnë: 
shpenzimet tatimore aktuale dhe shumën e shpenzimit (të ardhurës) tatimore të shtyrë, që ka të bëjë me krijimin 
dhe realizimin e diferencave të përkohshme dhe mbartjen e humbjeve. 

Nr. Emertirrii 
Viti raportg~s 
31,12.20'19 

Viti paraardhës ,. 
, 31..12.2018 

I "'"]pe,iij,zimf~~li C'.f~imifm'l>i 'i=1iiniin 
1 Fitimi/(Humbja) Para Tatimit 6,996,653 6,758,268 

2 Të ardhura të njohura që përjashtohen nga tatimi mbi fitimin(-) 
Dividentët e deklaruar dhe ndarjet e fitimit(nga investimet e kontrollit dhe 
Të tjera(rimarrje provizionesh,gjobash etj)(-) 

3 Shpenzime te panjohura tatimore(+) 
Shpezime per personelin 
Gjoba,penalitete,demshperblime(+) 
Amortizim mbi normat fiskale(+) 
Provizione per rreziqe e shpenzime(+) 
Të tjera 

Diferenca pozitive- Shpenzimet tatimore të lejuara minus njohjet për 
4 qëllimet e raportimit(-) 

Amortizimi i përshpejtuar tatimor(-) 
Të tjera(-) 

5 Zbritja e humbjes tatimore(-) 

1,634,927 
1,574,540 

60,387 

1,974,579 
1,900,702 

73,877 

8,631,580 8,732,847 6 Fitimi i Tatueshëm-Humbja Fiskale(1+2+3+4+5) 

Shpenzimi Al<tolll i Tafimit fflbi Fitimin(201.9 •. 15o/ •...... l 
,«•: -· ,%-,. .,,, &>. ,\\:::,:,w;.>.,;;,:,i:::::::::: ;::::~+, ,:.;.: . 

siipënzi!ll(tlj°ardhuni) •. iTallm Fitimit t3Stityrë(+J:j 

r 
(1,294,737) 

· 5,701,916 

(1,309,927) ''sh-penzime(tiilla:rdhurcii .. iiir'ratimin.mblFitimi11(l+II) 

. 5,448,341 

Në llogaritjen e shpenzimit aktual të tatimit mbi fitimin jane respektuar kerkesat e legjislacionit fiskal.Norma e 
tatimit mbi fitimin për vitin 2019 eshte 15%. 

19. Ngjarjet pas dates se bilancit dhe vazhdimesia e shfrytezimit 

Asnjë ngjarje e rëndesishme nuk ka ndodhur pas datës së miratimit të pasqyrave financiare. 

20. Shpjegime mbi palët e lidhura 

Me marrjen në konsiderate të çdo transaksioni dhe marredhenie të mundeshme, jo thjesht fonmen ligjore të tyre 
ne 31 dhjetor 2019 dhe 31 Dhjetor 2018 nuk ka transaksione me palët e lidhura. 

21. Shifrat krahasuese 

Pasqyrat financiare të vitit 2019 janë hartuar dhe paraqitur në përputhje me fonmatet që janë dhënë në shtojcën 
e standardit SKK-2,(të përmirësuar) dhe çeljet e vitit 2018 janë riparaqitur sipas këtyre zërave. 
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