SHENIMET

SPJEGUESE

Soarim:
Dhênia e shnimeve

shpjeguese në kêtë pjesë dshtë e detyueshme sipas SKK 2 i permiresuar

Plotesimi i te dhenave të käsaj pjese duhet të bêhet sipas kërkesave dhe strukturês standarte te
percaktuara ne SKK 2 te pemiresuar. Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete
a) Infomacion i pärgjithsäm dhe politikat kontabl
bShnimet

qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

c)Shënime te fera shpiegeuse

********

--------*******-*------------------

AI Informacion i pêrgalithshem
Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
Kuadri kontabel i aplikuar: Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne
Shqiperi.(SKK 2;)

Bazae pergattjes se PF: Mbi bazen e konceptit te materialitetit.(SSK 1, 1-3)

3

Panimetbaze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1;40-90)
1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet, detyrimet dhe
ransaksionet 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
ehpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
4. Kuptushmeria e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te
gene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te

mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.

5. Materialiteti
vleresuar nga ana jone dhe baze te tij Pasqyrat Financiare
6. Besushmeria per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte siguruar pasi nuk ka
gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :

eshte
jane hartuar vetem per zera materiale.

ne

e

-

-

-

Parimine paraqitjes

me

besniken

Paimin e perparesise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
e
pa asnje infuencim te qellimshem
e maturise pa optimizem te teperuar.pa nen e mbivleresim te
qellimshem

Parimin paaneshmerise
Parimin

- 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 peiudhave.

Al Politikat kontabël!
Per percaktimin e kostos se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" ( hyrje e pare
dalje e pare.(SKK 4:)
Vleresimi filestar 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 5:) 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 fiskal ne fugi dhe konkretisht:
Per ndertesat me 5 % te vleftes se mbetur.
- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vleftes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vleftes se mbetur

Per logaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5:) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar
si metode te amortizimit ate lineare me normen e amortizimit 15 % ne vit.

Referenca

Shenimetge shpiegoinëzörat endryshém të pasqvravefinanclare

IAKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktlvet monetare
1.1

Banka

Nr
1 BKT

Monedha

Emri i Bankes

2 BKT

BKT

BKT

BKT

BKT

|ALL
EUR

|USD

Nr llogarise

505411925
505411925

505411925

Vlera ne

valute

16,466,458.00

Kursi

Vlera ne

leke
1.00 16,466,458.00

fund itit

200,962.87
7,442.94

123.70
100.8.

42,076,111

Totali
2 Investme
Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit
Shoqeria nuk ka tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit
Aksionet e veta
Shoqeria nuk ka riblerje te aksione te emetuara me pare nga ana jone
Te tjera Financiare

2.1

2.3

Shoqeria nuk ka aktive te tjera financiare te investuara

3.1

3 Te drelta të arkëtueshme
Nga aktiviteti i shfrytëzimit
Kliente per mallra.produkte e sherbime
Fatura te pa likuiduara nen nje vit
Fatura te pa likuiduara mbi nje vit
Zhvleresimi i te drejtave dhe detyrimeve

5.456,548.00

Inventariiklientevebashkansltur
3.2

Nga njësitë ekonomike brenda grupit
Shoqeria nuk ka te drejta dhe detyrimendaj njesive ekonomike brenda grupit

3.3

Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
Shoqeria nuk te drejta dhe detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

3.4
>

Tëtjera
Të drejta për e'u arkëtuar nga proceset giyqësore

Parapagime të dhëna
Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)
>Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)
Tatim mbi fitimin (teprica debitore)
>Shteti- TVSH përtu marrë
Të tjera tatime për t'u paguar dhe për t'u kthyer
> Tatimi në burim (teprica debitore)
Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprtica debitore)
>
me
Të drejta për t'u arkëtuar nga shitjet e
Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore)
Debitore 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)

letrave

3.5

vlerë

Kaptal i nénshkruar i papaguar
Kapital i nënshkruar gjithsej
>Kapital i nënshkruari paguar

4 Inventarit
Lendë e parë dhe materiale të konsumueshme

4.1

>Materñale
ndihmës
> Lêndë djegëse
>

Pjesë ndërrimi

>Materiale ambalazhimi

>Materiale tëtjera
>Inventari i imët dhe ambalazhet
>

Zhvlerësimi i materialeve të para

>Zhvlerësimi i materialeve të tjera

Inventaretanaltikebashkanalitur

24,859,107.02
750,546.07

27,256.00

4.2

Prodhime në proces dhe gysémprodukte
>

Prodhimi

>

Punime në proces

në

prOces

>

Shërbime në proces

>

Zhvler simi

i prodhimeve në proces

Inventaret analitike bashkangitur (kur ka)
4.3

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

Inventaret analitike bashkangiltuur
Mallra
Malira

4.4

Zhvierésimi i malirave dhe (produkteve) për shitje

Inventari mallrave bashkang|litur
4.5

Aktive Biologike (Gjë e gjallë në mitje e majméri)
Gjedhe ne majmen
Te leshta ne majmeri
Te dhirta ne majmeri
>

Derra ne majmeri
Zogj ne rritje

Inventaretanalitike bashkansltur
AAGJM t6 mbajtura për shitje
AAGJM të mbajtura për shitje

4.6

Inventari bashkanaiitur
4.7

Parapagime për inventar
Materiale të para
Materiale të tjera
Produkte të gatshëm
Mallra ( dhe produkte) për shitje
Gjë e gjallë

Inventaretanalitike bashkanalitur
Shpenzime
të shtyra
Fumitorë për shërbime (teprica debitore)
Shpenzime të periudhave të ardhme

T arketueshme ngRa të ardhurat ekonstatuare
>Interesa aktive të llogaritura
Të ardhura të llogaritura

AKTIVE
7.1

AFATGJATA

I Aktret fînanclare
në
Tituj pronQsie

>

njëstë

ekonomike brenda

grupit

Aksione të shoqërive të kontrolluara
Zhvleresimi Aksione të shoqërive të kontrolluara
Aksione të shogërive të lidhura
Zhvleresimi Aksione të shoqërive të lidhura

7

ekonomike brenda grupit
Tituj të huadhënies në njësitë
Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit

>Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit

7.3

ku ka interesa pjesëmarëse
Tituj pronésie në njësitë ekonomike
Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmamëse

>Zhvleresimi Aksione të shoqërive

ku ka interesa pjesëmarrëse

ka interesa pjesëmarrëse
huadhénies në njësitë ekonomike ku
ku ka interesa pjesëmarrëse
ekonomike
Huadhönie afatgjate në njësitë
ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
>Zhvleresimi Huadhënie afatgjate në njësitë

Tituj të

Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgiata

5

Aksione të tjera dhe letra me vlerë
Zhvleresimi Aksione të tjera dhe letra me vlerë
Tituj të tjerë të huadhénies

Të drejta të tjera afatgjatë
Te drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit

Të drejta dhe detyrime ndaj ortakve dhe aksionerëève
Zhvleresimi Të drejta të tjera afatgjatë
Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit
Zhvleresimi Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerêve

8.1

8.3

8 Aktve materiale
Toka dhe ndërtesa
Impiante dhe makineri
Te tjera Instalime dhe pajisje
Parapagime për aktive mateniale dhe në proces

Analiza e postevete amortizushme
iti paraardhes

Viti raportues

Emertmi

Nr

Vlera

AmortizimiVI.mbetur

Vlera

Amortizini

VI.mbetur

TOKa e ndertesa
Impiante e makinen

283965

Tê tjera Ins. pajisj

689313

TetjeraIns. pajisje 2020

Shuma

973,278

56793 227172

4,956

70,991

129641 559672 735,814|
104409

46,501

186434

891,253 1,090,770

Aktivet e blera gjate vitit
Aktivet kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit
Aktivet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit

Inventaretanalitlke bashkangitur
9> Ativet
biologjike
Gjedhe
>Teleshta
>

Te dhirta

>Derraa
Pula

10 Aktive jo materiale
>Koncesione

Koncesione me vleren fllestare

Konçesionet (amortizimi)

Konçesionet (zhvierësimi)
>Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme

Patenta,licenca.marka e aktive te ngjashme me vlere fillestare
Patenta,licenca.marka e aktive te ngjashme (amortizimi)
Patenta.licenca,marka e aktive te ngjashme (zhvleresimi)
>Emii mire
Emri i mire me vlere fillestare

Emri i mire (amortizimi)
Emri i mire (zhvleresimi)
>

Parapagime për AA.JM

Furnitorë për aktive afatgjata jomateriale

11 Atdive tadmore te shtyre

Tatime të shtyra (teprica debitore)

12 Kaptalll nenshkruarlpa paguar

DETYRIMET
13.1

DHE KAPITAL

13 Detrime
atetshkurtra:
Titujt e huamarjes
>Huamarrje afatshkurtra

117.492

,966
689,313
973,278.00

104,409.000

>Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtêr
>Detyrime për blerjet e letrave me vlerë
>

Hua të marra

Letra me vlerë të borxhit, të emetuara
>Derivatët dhe instrumentet financiare

13.2

Detyrime ndaj institucioneve të kredisë

Qera financiare
Anallza
>

blerjeve me qira financlare

Huamamje afatshkurtra nga Bankat
Banka 1

Banka 2
Banka 3
Llogari bankare të zbuluara (overdrafte bankare)
Banka 1
Banka 2
Banka 3
Hua të marra

Kösti i logaritur i huas për t'u paguar në 12 muajt e ardheshem
13.3
13.4

Arkëtime në avancë për porosi
Parapagime të mara

Te pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit
Furnitorë për mallra, produkte e shërbime

870,000.000

Inventarii Furmltoreve bashkanglitur
>Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë
Inventarii debitoreve tetierebashkanaitur
13.5

Deftesa të pagueshme
Premtim pagesa të pagueshm perfurnizime

13.6

Te pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit
T e drejta/ detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit

13.7

Té pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëise
>Te drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse

13.8

Të pagueshme ndaj punornjësve dhe sigurimeve shoqérore/shéndetsore
Paga dhe shpërblime
Paradhënie për punonjësit
> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore

>Organizma të tjera shoqërore
>Detyrime të tjera

13.9

Të pagueshme për detyrimet tatimore

Akciza
> Tatim mbi të ardhurat personale
Tatime të tjera për punonjësit
> Tatim mbi fitimin
Shteti- TVSh për e'u paguar

108,747.00
336,445.00

>Të tjera tatime pëeu paguar dhe për e'u kthyer (teprica kreditore)
>Tatime të shtyra (teprica kreditore)
> Tatimi në burim

13.10

Të tjera të pagueshme
>Të drejta dhe detyrime ndaj ortakve

dhe pronarëve

> Dividendë për e'u paguar

14 To pagueshme për shpenzime të konstatuara
>Shpenzime të llogaritura
>Interesa të llogaritur

15
Tö ardhura të shtyra
> Grante afatshkurtera
> Té ardhura të periudhave të ardhme

16
Provilone
> Provizione afatshkurtera
17 Detime afetglata;

1,452,207.00

,500.00

17.1

Titujt e huamarrjes

Huamarrje
afatgjata
Premtim pagesa të pagueshme për hua afatgjata
>Detyrime për blerjet e letrave me vlerë afatgjata
H u a të marra
Letra me vlerë të bonxhit, të emetuara
Derivatët dhe instrumentet financiare

17.2

Detyrime ndaj institucioneve të kredisë

>Qera financiare

Anallza e blerjeve me qlra Mnanclare

>Huamarje afatgjata nga Bankat
Banka 1
Banka 2

Banka
>Hua të mara

17.3

17.4

Arkëtimet në avancë për porosi
Parapagime të marra
Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit
>Fumitorë për mallra, produkte e shërbime mbi nje vit

11,880,000.00

InventariI Fumitorevebashkanailitur

>Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi nje vit

InventardIdebltoreve te tiere bashkangltur
17.5

DEtesa të pagueshme
>Premtim pagesa të pagueshm perfurnizime mbi nje vit

17.6

17.7

17.8

Té pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit
Te drejta/ detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit mbi nje vit
Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarése
>Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike meinteresa pjesëmarrese

3,016,807.00

Të tjera të pagueshme
>Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarève mbi nje vit

Dividendë për t'u paguar mbi nje vit

18 Te pagueshme për shpenzime të konstatuara
19 Teardhura tështyra
20 Provizone:

20.1
20.2

Provizione për pensionet
Provizione të tjera

21 Detyrime tatimore të shtyra

22 Kapitali dhe Rezervat

200,000.00

23 Kapitali i Nënshkruar

24 Primii lidhur me kapitalin
25 Rezerva rivlerésimi
26 RezenVa të tiera
26.1

Rezerva ligjore

26.2

Rezerva statutore

26.3

Rezerva të tjera

27 Fitimii pashpëmdarë
28 FiimHumbla e Vitt
Pasqyra e

19,903,980.00
10,682,984.00

te Ardhurave dhe Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen
Te ardhura nga aktiviteti I shfrylezimit

Shpenzimet perbehen nga
Blege /shpenzime mallra, sherbimesh

paga sIpas list pageses

****

63,683,887.00

51,115.670.00

4,947600.00

779.449.00

sigurime shogerore

Sherbime nga jashte

-

jamortizimi

880,O00.00

---- 186,433.00

******

.shpenzimete ndrushme brenda vendit
gera ambjenti

23,175,865.00

120,000.00
49,500.000

taksa vendore- * * - - - - * - . INTERESA BANKARE

..26,823.00

.dieta

9,950,000.00
-

10 Fltimi (Humbja) e vitlt fAnanclar
Fitimi i ushtrimit

--*****-*******

12,568,217.00

Shpenzime te pa zbriteshme
Fitimi para tatimit
Tatimi mbi fitimin

1,885,232.55

Ne shpenzimet e pazbritëshme përfshihen zërat e mëposhtäm:

>

Gjoba

Analiza dhe rakordimi i berieve

1Importet

2 Blerjet brenda vendit
3 Blerret pa tvsh e me tvsh te pa zbriteshme

22.737,966.00
411.800.00
104.409.00

Blere nga furnitore vendas investime

23,254,175.00

Shuma e blerjeve te raportuara me FDP

Nga kjo

1 Aktiva Afat Gjata Materiale

2 Shtesa e gjendjeve te magazines
3 Referenca

4 Shpenzime per periudhat e ardheshme
5 Tetjera.
6 Te tiera.

Shuma e blerjeve ne shpernzime

Pakesimi i gjendjes se magazines

Totali ne shpenzimne

Minus
Minus
Minus

Minus
Minus
Minus

23,254,175.00
23,254,175.00

Shpenzimet sipas Pasqyres se perfomances (PASH)_
Materiale te konsurmuara

2 Shpenzime te tera
a

shpenzime te raportuara ne librin e blerjeve

b)Shpenzime te pa raportuara ne librine blerjeve
Shuma ( 1+2-2a)

Kuadrimi Shuma(1+2-2a)-Totalin ne shpenzime =0

23,254,175.00

Kuadrimi Shuma (1+2-2a)-Totalin neshpenzime =0

Pasqyra e Ndrvshimeve ne Kapital_
Fitimi

(humbja) neto e vititfinanciar

Fitimi qge bartet ne vitin e ardheshem
Rritja e kapitalit aksioner

Rivleresime

Llogarite iashte bilancit

10,682,984.00

C

Shenime tëtiera shpiegeuse
Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen regulime apo ngjarje te
ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen regulline nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate
periudhes maportuese dhe qge korigjim nuk ka.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare
Klajdí Rapo)

Per Dreitimin e Njesise Ekonomike
(Engiell Caka)

HC
LBANE

cOPE

COPE

Administrator

KOMPJUTERA

MOBILJE ZYRE
MOBILJE ZYRE

ENGJELL CAKA

2020

1
2019
2020

0.00

0.00

2018

2018

COPE

COPE
COPE

3.00

1.00

Njesia Hyrie Dalje Gjendje

KOMPJUTER
AUTOVETURE BENZCOPE

PRINTERA

MOBILJE ZYRE
KONDICIONER

TAVOLINA

KOMPJUTER
GJENERATOR

Emertimi

NIPTI:

K514280481

"

2018

AmortizimiI

Vlera e

Vjetor

Norma e

ONS

LBANE

THC

WAY CO

OFTHIG

41,006

354,956|

350,068

90,786

60,672
30,045
15,750

489,380|

9,608

89,352

183,328|

26,392

408,994 |

393,981

1453,5481.090,770

11,750

125,500
62,149 |

2647,818878,251

103,500

15,750
705,024 L 705,024

122,000L 244,000
40,277 120.831 I

489,380

150,000 450,000
352,800
483,333 483,333 308,817|
12,000| 36,000| 17,234|

Vlefta

Amorticimi

Vjetor

Amortizim

2

421,059

220,992 1,574,540

70,991

0

973,278

283,965
103,5000

11,813

3,938

3,9383

O

96,795

48,537 L
24,036

6,009

12,134 195,463

30,755
71,482 I
7,,687
391,504|

28,313|

419,245
411,852

2019

Vlerae Mbetur

97,876

97,876

17,870
1,922

10,252

Akumuluar
I Akumuluarkumuluar 2018 Mbetur 2018 AmorizAmortizimit
mit
2019

AMORTIZIMI 2020

shpk

Cmimi Mes

Shoqeria tregtare" TRANSPORT HIGHWAYCONSULTING"

186,434

10,350I

2,953
56,793

AmortizimiI

T

1,860,974

477,852
10,350

6,891

101,602

891,2533

,075

18,334

93,150

227,172

8,859

19,229

38,830

6,149
313,203

23,0
57,185

Vlera e Mbetur
2020

176,177|
205,170L

426,934
426,148
29,851

Akumuluar 2020

78,301
9,707
4,807

14,296
1,537

7,689

Vjdor

Amortizimit

