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Pasqyra e Pozicionit Financiar 

AKTIVET Shenime Viti 2018 Viti 2017

I Aktivet afatshkurtra

Mjetet monetare 1 4,782,405                  9,633,490                  

4,782,405                  9,633,490                  

Investime :

Të drejta të arkëtueshme : 2

1. Nga aktiviteti i shfrytëzimit 10,017,161                2,833,692                  

2. Nga njësitë ekonomike brenda grupit

3. Nga  njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

4. Të tjera

5. Kapital i nënshkruar i papaguar -                            -                            

10,017,161                2,833,692                  

Inventarët: 23,664,944                26,848,239                

Shpenzime të shtyra -                            

Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

Aktive totale afatshkurtra 38,464,511                39,315,421                

II Aktive afatgjata

Aktive financiare:

-                            -                            

Aktivet materiale: 3

1.  Toka dhe ndërtesa 4,217,530                  4,217,530                  

2.  Impiante dhe makineri 2,212,760                  160,400                     

3.  Të tjera Instalime dhe pajisje 1,784,375                  1,547,168                  

4.  Parapagime për aktive materiale dhe në proces -                            -                            

8,214,665                  5,925,098                  

Aktive Biologjike

Aktive jo materiale:

-                            -                            

Aktive tatimore të shtyra

Aktive totale afatgjata 8,214,665                  5,925,098                  

AKTIVE TOTALE 46,679,176                45,240,519                

DETYRIME DHE KAPITALI

I Detyrime afatshkurtra: 4

1. Titujt e huamarrjes

2. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë -                            -                            

3. Arkëtime në avancë për porosi

4. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit 595,800                     -                            

5. Dëftesa të pagueshme

6. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit -                            -                            

7. Të pagueshme ndaj  njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse -                            -                            

8. Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore 1,185,492                  709,130                     

9.Të pagueshme për detyrimet tatimore 449,467                     1,796,804                  

10.Te pagueshme te tjera 18,598,600                22,269,800                

20,233,559                24,775,734                

Të pagueshme për shpenzime të konstatuara

Të ardhura të shtyra

Provizione

Totali i Detyrimeve afatshkurtra 20,233,559                24,775,734                

II Detyrime afatgjata:

-                            -                            

Të pagueshme për shpenzime të konstatuara

Të ardhura të shtyra

Provizione:

-                            -                            

Detyrime tatimore të shtyra

Totali i Detyrimeve afatgjata -                            -                            

Detyrime totale 20,233,559                24,775,734                

Kapitali dhe Rezervat

Kapitali i Nënshkruar 5,500,000                  5,500,000                  

Primi i lidhur me kapitalin

Rezerva rivlerësimi

Rezerva të tjera

1. Rezerva ligjore

2. Rezerva statutore

3. Rezerva të tjera

Fitimi(humbja) e pashpërndarë 14,964,785                13,399,031                

Fitim / Humbja e  Vitit 5,980,831                  1,565,754                  

Totali i Kapitalit 26,445,616                20,464,785                

TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT 46,679,175                45,240,519                



Shtojca 2

Pasqyra e Performancës

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Shenime Viti 2018 Viti 2017

Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit 5               50,434,997               32,112,701 

Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces

Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar

Të ardhura të tjera të shfrytëzimit                             -                               -   

              50,434,997               32,112,701 

Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme

1. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme               (5,485,753)               (8,568,460)

2. Të tjera shpenzime

              (5,485,753)               (8,568,460)

Shpenzime të personelit 6

1. Paga dhe shpërblime               (7,114,417)               (4,637,760)

2. Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga shpenzimet për 

pensionet)
              (1,091,180)                  (729,506)

              (8,205,597)               (5,367,266)

Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale 7               (3,183,295)                             -   

Shpenzime konsumi dhe amortizimi 8                  (538,693)                  (226,931)

Shpenzime të tjera shfrytëzimi 9             (25,725,335)               (1,608,583)

            (29,447,323)               (1,835,514)

Të ardhura të tjera

1. Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat   

nga njësitë ekonomike brenda grupit)

2. Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të 

ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)

3. Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur veçmas të ardhurat nga 

njësitë ekonomike brenda grupit)
                   458,903                    (19,685)

                   458,903                    (19,685)

Zhvlerësimi i aktiveve  financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si aktive 

afatshkurtra

Shpenzime financiare

1. Shpenzime interesi dhe shpenzime  të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar 

tek njësitë ekonomike brenda grupit)
                            -                               -   

2. Shpenzime t ë tjera financiare                             -                               -   

                            -                               -   

Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet

Fitimi/Humbja para tatimit                 7,755,227               16,321,777 

Shpenzimi i tatimit mbi fitimin

1. Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin                 1,774,396                 2,455,403 

2. Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë

3. Pjesa e tatim fitimit të  pjesëmarrjeve

                1,774,396                 2,455,403 

Fitimi/Humbja e vitit                 5,980,831               13,866,374 

Fitimi/Humbja për:

Pronarët e njësisë ekonomike mëmë

Interesat jo-kontrolluese

Te ardhura te tjera gjitheperfshirese

Totali i te ardhurave/humbjeve gjitheperfshirese 5,980,831               13,866,374             



Shtojca 3

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare

(metoda indirekte)
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e 

shfrytëzimit Viti 2018 Viti 2017

Fitim / Humbja e vitit 5,980,831        1,565,754                

Rregullimet për shpenzimet jomonetare:

Shpenzimet financiare jomonetare

Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar -                   -                          

Shpenzime konsumi dhe amortizimi 538,693           226,931                   

Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale 295,600           -                          

Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:

Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale

Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:

Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera (8,562,773)       (3,144,963)              

Rënie/(rritje) në inventarë -                   -                          

Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme (751,537)          486,975                   

Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit 476,362           647,993                   Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e 

shfrytëzimit (2,022,824)       (217,311)                 
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e 

investimit

Para neto të përdorura për blerjen e filialeve

Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve

Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale (2,828,261)       (5,583,549)              

Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale

Pagesa për blerjen e investimeve të tjera

Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera

Dividentë të arkëtuar
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e 

investimit (2,828,261)       (5,583,549)              

Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e  

financimit

Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar

Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral

Hua të arkëtuara
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe 

huatë

Riblerje e aksioneve të veta

Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral

Pagesa e huave

Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare

Interes i paguar

Dividendë të paguar
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e 

financimit -                   -                          

Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të 

mjeteve monetare (4,851,085)       (5,800,860)              
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 

janar 9,633,490        15,434,349              

Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare -                   -                          

Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 

dhjetor 4,782,406        9,633,490                



Shtojca 4

Kapitali i 

nënshkruar

Primi i 

lidhur me 

kapitalin

Rezerva 

Rivlerësimi

Rezerva 

Ligjore

Rezerva 

Statutore

Rezerva të 

tjera

Fitimet(humbjet) e 

Pashpërndara

Fitim / Humbja e 

vitit Totali

Interesa Jo-

Kontrollues Totali

Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017 5,500,000        -              -                -            -             -                 14,730,192                1,565,754                21,795,946      -                   21,795,946             

Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2018 5,500,000        -              -                -            -             -                 16,295,946                21,795,946      -                   21,795,946             

Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin: -                   -                   -                         

Fitimi / Humbja e vitit 5,980,831                5,980,831        -                   5,980,831               

Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse: -                           -                   -                   -                         

Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin: -                   -              -                -            -             -                 -                             5,980,831                5,980,831        -                   5,980,831               
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në 

kapital: -                   -                   -                         

Emetimi i kapitalit të nënshkruar -                   -                   -                   -                         

Dividendë të paguar -                           -                   -                   -                         

Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike -                   -                           -                   -                   -                         

Transferimi ne rezerva -                 -                             -                           -                   -                         

Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2018 5,500,000        -              -                -            -             -                 16,295,946                5,980,831                27,776,777      -                   27,776,777             

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto



S H E N I M E T          S P J E G U E S E

A I Informacion i përgjithshëm

1      Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"

2      Kuadri kontabel i aplikuar : SKK

3      Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara.

4      Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. :

        a) NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet,pasivet dhe

transaksionet ekonomike te veta.

        b) VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuse eshte e siguruar duke

mos pasur ne plan ose nevoje nderprerjen  e aktivitetit te saj.

        c) KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe 

shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.

        d) 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.

        e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare

jane hartuar vetem per zera materiale.

         f) 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.
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