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Pasqyrat financiare te vitit 2019
SYNAPSE ATS   Shpk
L12321011H
Lek
Pasqyra e Pozicionit Financiar

Periudha Periudha
Raportuese Para ardhese

AKTIVET

Aktive afatshkurtra
Mjete monetare 12,323,426 14,423,626
Investime

Ne tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit *
Ne tituj pronesie te njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese
aksione te veta
Te tjera financiare

Te drejta te arketueshme
Nga aktiviteti i shfrytezimit 27,918,501 24,275,580
Nga njesite ekonomike brenda grupit *
Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese
Te tjera 2,090,045 925,801
Kapital i nenshkruar i papaguar

Inventaret 
Lende e pare dhe materiale te konsumueshme 5,915,695 4,024,855
Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte
Produkte te gatshme
Mallra 4,845,978 290,719
Aktive biologjike (gje e gjalle ne rritje dhe majmeri)
AAGJM te mbajtura per shitje
Parapagime per inventar

Shpenzime te shtyra
Te arketueshme nga te ardhura te konstatuara
Totali i aktiveve afatshkurtra 53,093,645 43,940,581

Aktive afatgjate 
Aktive financiare

Tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit *
Tituj pronesie te njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese
Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit *
Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese
Tituj te tjere te mbajtur si aktive afatgjata
Tituj te tjere te huadhenies

Aktive materiale
Toka dhe ndertesa
Impiante dhe makineri 1,431,327 813,990
Te tjera instalime dhe pajisje 1,716,696 1,378,684
AAGJM te mbajtura per investim
Parapagime per aktive materiale dhe ne proces

Aktivet biologjike
Aktive jo materiale

Koncensione, patenta, licensa, makra tregtare, te drejta dhe aktive te ngjashme
Emri i mire
Parapagime per AAJM

Aktivet tatimore te shtyra 2,194
Totali i aktiveve afatgjata 3,148,023 2,194,868

TOTALI I AKTIVEVE 56,241,668 46,135,449

DETYRIMET DHE KAPITALI



Detyrime afatshkurtra
Titujt e huamarrjes
Detyrime ndaj institucioneve te kredise 12,958,501
Aktetime ne avance per porosi
Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit 5,503,088 6,728,362
Deftesa te pagueshme
Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit *
Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese
Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore/shendetsore 1,237,856 717,676
Te pagueshme per detyrime tatimore 1,397,944 3,384,795
Te tjera te pagueshme 19,890,368

Te pagueshme per shpenzime te konstatuara
Te ardhura te shtyra 2,985,919
Provizione
Totali i detyrimeve afatshkurta 43,973,676 10,830,833

Detyrime afatgjata
Titujt e huamarrjes
Detyrime ndaj institucioneve te kredise
Aktetime ne avance per porosi
Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit
Deftesa te pagueshme
Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit *
Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese
Te tjera te pagueshme

Te pagueshme per shpenzime te konstatuara
Te ardhura te shtyra
Provizione

Provizione per pensione
Provizione te tjera

Detyrime tatimore te shtyra 186,542
Totali i detyrimeve afatgjata 186,542 0

Detyrime totale 44,160,218 10,830,833

Kapitali dhe Rezervat
Kapitali  i nenshkruar 100,000 100,000
Primi i lidhur me kapitalin
Rezerva rivleresimi
Rezerva te tjera

Rezerva ligjore 1,708,151
Rezerva statutore 1,539,353
Rezerva te tjera
Diferenca nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja

Fitimi/(humbja) e pashperndare 24,236,268
Fitimi/(humbja) e periudhes 11,981,450 7,720,844
Totali i kapitalit qe i takon pronareve njesise ekonomike 12,081,450 35,304,616
Interesa jo-kontrollues
Totali i kapitalit 12,081,450 35,304,616

TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT 56,241,668 46,135,449



Pasqyrat financiare te vitit
SYNAPSE ATS   Shpk
L12321011H
Lek
Pasqyra e Performances (sipas natyres)

Periudha Periudha
Raportuese Para ardhese

Te ardhurat nga aktiviteti i shfrytezimit
Te ardhurat nga aktiviteti kryesor 1 110,485,408 80,698,944 
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 1
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 2
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 3
Te tjera te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit 16,278 

Te ardhura nga ndryshimi ne inventarin e mallrave dhe prodhimit ne proces

Te ardhura nga puna e kryer nga njesia ekonomike per qellimet e veta dhe e kapitalizuar
Te ardhura te tjera te shfrytezimit 129,389 36,648 
Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme

Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme (57,581,399) (53,980,095)
Te tjera shpenzime (90,029) (70,324)

Shpenzime te personelit
Paga dhe shperblime (10,711,898) (7,447,439)
Shpenzime te sigurimeve shoqerore/shendetsore (1,744,769) (1,248,147)
Shpenzimet per pensionet

Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale
Shpenzime konsumi dhe amortizimi (555,092) (391,799)
Shpenzime te tjera shfrytezimi (23,732,514) (7,241,255)
Te ardhura te tjera

Te ardhura nga njesite ekonomike brenda grupit*
Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese
Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera ne njesi ekonomike brenda grupit, pjese e aktiveve 
Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera ne njesi ekonomike ku ka interesa pjesmarrese, 
Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme nga njesi ekonomike brenda grupit 
Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme nga njesi ekonomike ku ka interesa 

Zhvleresim i aktiveve financiare dhe investimeve financiare te mbajtura si aktive afatshkurtra
Shpenzime financiare

Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme (1,162,854) (78,457)
Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme per tu paguar tek njesite ekonomike brenda 
Shpenzime te tjera financiare (291,172) (1,108,067)

Pjesa e fitimit/(humbjes) financiare nga pjesmarrjet
Te tjera (pershkruaj)
Fitimi/(humbja) para tatimit 14,745,070 9,186,287
Tatimi mbi fitimin

Tatimi mbi fitimin e periudhes (2,763,620) (1,465,443)
Tatim fitimi i shtyre
Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjeve

Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit  (A) 11,981,450 7,720,844

Te ardhura te tjera gjitheperfshirese per periudhen/vitin:
Diferenca (+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja
Diferenca (+/-) nga rivleresimi i aktiveve afatgjata materiale
Diferenca (+/-) nga rivleresimi i aktiveve financiare te mbajtura per shitje
Pjesa e te ardhurave gjitheperfshirese nga pjesmarrjet
Te tjera  (pershkruaj)

Totali i te ardhurave te tjera gjitheperfshirese per periudhen/vitin (B) 0 0

Totali i te ardhurave gjitheperfshirese per periudhen/vitin (A+B) 11,981,450 7,720,844

Totali i te ardhurave gjitheperfshirese per :
Pronaret e njesise ekonomike meme
Interesat jo-kontrollues



Pasqyrat financiare te vitit
SYNAPSE ATS   Shpk
L12321011H
Lek
Pasqyra e fluksit te mjeteve monetare (metoda indirekte)

Periudha Periudha
Raportuese Para ardhese

Fluksi mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit:
Fitimi/(Humbja) e periudhes 11,981,450 7,720,844
Rregullime per shpenzimet jo-monetare:

Shpenzimet financiare jomonetare
Shpenzime per tatimin mbi fitimin jo-monetar (diferenca shpenzim - pagese gjate periudhes)
Shpenzime konsumi dhe amortizimi (555,092) (391,799)
Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale
Zhvleresimi i te drejtave te arketueshme
Ulje ne vleren neto te realizueshme per inventaret
Provizione per shpenzime
Shpenzime te konstatuara
Te ardhura te konstatuara
Te tjera (pershkruaj)
Te tjera (pershkruaj)

Fluksi i mjeteve monetare i perfshire ne aktivitete investuese
(Fitim)/humbja nga shitja e aktiveve afatgjata materiale
(Fitim)/humbja nga investimet ne pjesmarrje
Interesa te fituara
Te tjera (pershkruaj)

Ndryshim ne aktivet dhe detyrimet e shfrytezimit
Renie/(Rritje) ne te drejtat e arketueshme dhe te tjera 4,807,165 (1,077,618)
Renie/(Rritje) ne inventar 6,446,099 (4,539,857)
Rritje/(Renie) ne detyrime te pagueshme 229,688 4,772,528
Rritje/(Renie) ne detyrime per punonjesit 520,180 505,196
Te tjera (pershkruaj) (528,552)

Mjete monetare neto nga/ perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit 23,429,490 6,460,742

Fluksi i mjeteve monetare nga/ perdorur ne aktivitetin e investimit
Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale (2,120,721) (815,484)
Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale
Para te perdorura per blerjen e filjaleve (netuar me shumen e mjeteve monetare pjese e aktiveve neto te blera) 
Para te arketuara nga shitja e filjaleve (netuar me shumen e mjeteve monetare pjese  e aktiveve neto te shitura) 
Pagesa per blerjen e investimeve te tjera
Arketime nga shitja e investimeve te tjera
Dividente te arketuar
Interesa te arketuara
Te tjera (pershkruaj)

Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e investimit (2,120,721) (815,484)

Fluksi i mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e financimit
Arketime nga emetimi i kapitalit te nenshkruar
Arketime nga emetimi i aksioneve te perdorura si kolateral
Hua te arketuara 14,889,835
Pagesa e kostove te transaksionit qe lidhet me kredite dhe huate
Riblerje e aksioneve te veta
Pagesa e aksioneve te perdorura si kolateral
Pagesa e huave (1,931,334)
Pagese e detyrimeve te qirase financiare
Interes i paguar (1,162,854) (78,457)
Dividende te paguar pronareve te njesive ekonomike meme (35,204,616) (16,640,858)
Dividende te paguar interesave jokontrollues
Te tjera (pershkruaj) 

Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e financimit (23,408,969) (16,719,315)

Rritje/(renie) neto ne mjetet monetare dhe ekuivalente me to (2,100,200) (11,074,057)
Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fillim 14,423,626 25,497,683
Efekti i luhatjeve te kurseve te kembimit te mjeteve monetare 0
Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fund 12,323,426 14,423,626

Check 0 0



Pasqyrat financiare te vitit
SYNAPSE ATS   Shpk
L12321011H
Lek
Pasqyra e levizjeve ne kapitalin neto

Kapitali i 
nenshkruar

Primi i lidhur 
me kapitalin

Rezerva 
rivleresimi

Rezerva te 
tjera

Diferenca nga 
perkthimi i 

monedhes ne 
veprimtari te 

huaja

Fitimet/ 
(humbjet) e 

pashperndara
Fitim/(humbja) e 

periudhes Totali
Interesa jo-
kontrollues Totali

Pozicioni financiar ne fillim 100,000 1,708,151 1,539,353 35,699,838 8,113,910 47,161,252 47,161,252
Efekti i ndryshimeve ne politikat kontabile 0 0
Pozicioni financiar i rideklaruar ne fillim 100,000 0 1,708,151 1,539,353 0 35,699,838 8,113,910 47,161,252 0 47,161,252
Te ardhurat totale gjithëpërfshirëse te periudhes: 0 0
Fitim/(humbja) e periudhes 7,720,844 7,720,844 7,720,844
Te ardhura te tjera gjitheperfshirese 0 0
Tatime aktuale dhe te shtyra te njohura drejtperdrejt ne kapital 0 0
Totali i te ardhurave gjithëpërfshirëse per periudhen 0 0 0 0 0 0 7,720,844 7,720,844 0 7,720,844
Transaksione per pronaret e njësisë ekonomike te njohura direkt ne kapital:

0 0
Emetim i kapitalit të nënshkruar 0 0
Dividende te shperndare (11,463,570) (8,113,910) (19,577,480) (19,577,480)
Percaktime te tjera per rezultatin e periudhes (pershkruaj) 0 0
Totali i transaksioneve per pronaret e njësisë ekonomike 0 0 0 0 0 (11,463,570) (8,113,910) (19,577,480) 0 (19,577,480)

Pozicioni financiar ne fund (viti paraardhes) 100,000 0 1,708,151 1,539,353 0 24,236,268 7,720,844 35,304,616 0 35,304,616
0 0

Te ardhurat totale gjithëpërfshirëse te periudhes: 0 0
Fitim/(humbja) e periudhes 11,981,450 11,981,450 11,981,450
Te ardhura te tjera gjitheperfshirese 0 0
Tatime aktuale dhe te shtyra te njohura drejtperdrejt ne kapital 0 0
Totali i te ardhurave gjithëpërfshirëse per periudhen 0 0 0 0 0 11,981,450 11,981,450 0 11,981,450
Transaksione per pronaret e njësisë ekonomike te njohura direkt ne kapital:

0 0
Emetim i kapitalit të nënshkruar 0 0
Dividende te shperndare (1,708,151) (1,539,353) 0 (24,236,268) (7,720,844) (35,204,616) (35,204,616)
Percaktime te tjera per rezultatin e periudhes (pershkruaj) 0
Totali i transaksioneve per pronaret e njësisë ekonomike 0 0 (1,708,151) (1,539,353) 0 (24,236,268) (7,720,844) (35,204,616) 0 (35,204,616)

Pozicioni financiar ne fund (viti aktual) 100,000 0 0 0 0 0 11,981,450 12,081,450 0 12,081,450



Sqarim:

               a) Informacion i përgjithsëm dhe politikat kontabël
               b)Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
               c) Shënime të tjera shpjegeuse

A I Informacion i përgjithshëm

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

2      Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2;)

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

4      Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)

1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet,detyrimet dhetransaksionet ekonomike te veta.

3. Kompensimi: midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.

                     - 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.

A II Politikat kontabël

Per percaktimin e kostos se inventareve eshte zgjedhur metoda "Mesatares se Ponderuar "  sipas.(SKK 4: )
Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (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 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

Referenca

Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

I AKTIVET  AFAT SHKURTERA

1 Aktivet  monetare

1.1

1 PROCREDIT BANK NE EURO AL72209110810000080077570202 EUR 70,665.24                   121.77 8,604,906
2 BKT NE ALL  AL9120511227527667CLPRCLALLT LEK 25,648.36                      1.00 25,648
3 INTESA SAN PAOLO BANK NE EURO   AL25208110080000020501935302 EUR 200.77                   121.77 24,448
4 OTP BANK NE USD   AL47 2131 1037 0000 0000 0107 9368 USD 97.70                   108.64 10,614
5 OTP BANK  NE EURO   AL42 2131 1037 0000 0000 0107 9361 EUR 46.68                   121.77 5,684
7 PROCREDIT BANK NE USD   AL61209110810000080077570303 USD 30.00                   108.64 3,259
8 BKT NE EURO AL5920511227527667CLPRCFEURB EUR 26.33                   121.77 3,206
9 OTP BANK NE ALL AL96 2131 1037 0000 0000 0107 9359 LEK 2,360.11                      1.00 2,360
10 INTESA SAN PAOLO BANK NE ALL  AL52208110080000020501935301 LEK 1,392.45                         -   1,392
11 BKT NE USD   AL1120511227527667CLPRCFUSDI USD 0.00                         -   0
12 INTESA SAN PAOLO BANK NE USD   AL95208110080000020501935303 USD -4.51                   108.64 -490
13 PROCREDIT BANK NE ALL  AL83209110810000080077570101 LEK -3,600,000.00                      1.00 -3,600,000
14 PROCREDIT BANK NE ALL  80077570401 LEK 4,010,000.00                      1.00 4,010,000

9,091,029

1.2
Vlera ne Kursi Vlera ne
valute fund vitit leke

1 Leke 286,574.00                                         1.00 286,574
2 Euro 24,191.70                                        121.77 2,945,823
3 Usd 0                   108.64 0

Banka

Nr Emri i Bankes Monedha Vlera ne valute  Kursi fund vitit Vlera ne leke

TOTALI  

Arka

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

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2 i permiresuar. Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe 
strukturës standarte te  percaktuara ne SKK 2 te permiresuar.  Rradha e dhenies se spjegimeve duhet te jete :

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.

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 :

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

Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5: ) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit ate progresive

B

Nr E M E R T I M I

Arka ne Leke
Arka ne Euro
Arka ne Dollare



4 0
3,232,397

2 Investime

2.1 Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit
Shoqeria nuk ka tituj pronesie te njesive ekonomike brenda grupit

2.2 Aksionet e veta
Shoqeria nuk ka riblerje te aksione te emetuara me pare nga ana jone

2.3 Te tjera Financiare
Shoqeria nuk ka aktive te tjera financiare te investuara

3 Të drejta të arkëtueshme
3.1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit 27,918,501                   

Kliente per mallra,produkte e sherbime
>      Fatura te pa likuiduara nen nje vit 27,918,501
>      Fatura te pa likuiduara mbi nje vit -                                
>      Zhvleresimi i te drejtave dhe detyrimeve -                                

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 Të tjera 2,090,045                     
> Të drejta për t’u arkëtuar nga proceset gjyqësore -                                
> Parapagime të dhëna -                                
> Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore) -                                
> Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore) -                                
> Tatim mbi fitimin (teprica debitore) 83,145                          
> Shteti- TVSH për tu 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) -                                
> 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) 2,006,900                      
> Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore) -                                
> Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar per çdo ze si me siper) -                                

3.5 Kapital i nënshkruar i papaguar -                                
> Kapital i nënshkruar  gjithsej -                                
> Kapital i nënshkruar i paguar -                                

4 Inventarët
4.1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme 5,915,695

> Materiale ndihmës 5,915,695                      
> Lëndë djegëse -                                
> Pjesë ndërrimi -                                
> Mallra per rishitje  -                                
> Materiale të tjera -                                
> Inventari i imët dhe ambalazhet -                                
> Zhvlerësimi i materialeve të para -                                
> Zhvlerësimi i materialeve të tjera -                                

Inventaret analitike bashkangjitur 

4.2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte
> Prodhimi në proces -                                
> Punime në proces -                                
> Shërbime në proces -                                
> Zhvlerësimi i prodhimeve në proces -                                

Inventaret analitike bashkangjitur (kur ka)

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

Inventaret analitike bashkangjitur 

4.4 Mallra                                                        4,845,978                     
> Mallra                                                        4,845,978
> Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje -                                

Inventari mallrave bashkangjitur 

4.5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri) -                                
> Gjedhe ne majmeri -                                
> Te leshta ne majmeri -                                
> Te dhirta ne majmeri -                                
> Derra ne majmeri -                                
> Zogj ne rritje -                                

Pulla tatimore,bileta,te tjera me vlere
Totali



Inventaret analitike bashkangjitur 

4.6 AAGJM të mbajtura për shitje -                                
> AAGJM të mbajtura për shitje -                                

Inventari  bashkangjitur 

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

Inventaret analitike bashkangjitur 

5 Shpenzime të shtyra -                                
> Furnitorë për shërbime (teprica debitore) -                                
> Shpenzime të periudhave të ardhme -                                

6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara
> Interesa aktive të llogaritura -                                
> Të ardhura të llogaritura -                                

II AKTIVET AFATGJATA

7 Aktivet  financiare 
7.1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit

> Aksione të shoqërive të kontrolluara -                                
> Zhvleresimi Aksione të shoqërive të kontrolluara -                                
> Aksione të shoqërive të lidhura -                                
> Zhvleresimi Aksione të shoqërive të lidhura -                                

7.2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit 
> Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit -                                
> Zhvleresimi Huadhënie afatgjatë në njësitë ekonomike brenda grupit -                                

7.3 Tituj pronësie  në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse 
> Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse -                                
> Zhvleresimi Aksione të shoqërive ku ka interesa pjesëmarrëse -                                

7.4 Tituj të huadhënies  në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
> Huadhënie afatgjate  në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse -                                
> Zhvleresimi Huadhënie afatgjate  në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse -                                

7.5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata 
> Aksione të tjera dhe letra me vlerë -                                
> Zhvleresimi Aksione të tjera dhe letra me vlerë -                                

7.6 Tituj të tjerë të huadhënies
> Të drejta të tjera afatgjatë -                                
> Të drejta dhe detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit -                                
> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve
> 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 aksionerëve -                                

8 Aktive  materiale
8.1 Toka dhe ndërtesa
8.2 Impiante dhe makineri
8.3 Të tjera Instalime dhe pajisje 
8.4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces 

Analiza e posteve te amortizushme

Blerje    viti Dalje per shitje 
Amortizimi  vitit 
ushtrimor

1 Toka e ndërtesa -                                                                                           -                  -                       -                                
2 Mjete Transporti                                                                                      813,990 1,165,991        329,561                        219,092                1,431,328                       
2 Pajisje zyrash dhe informatike 1,378,684                                                                                 674,010           336,000                1,716,695                       

Shuma 2,192,675                                                                               1,840,001      329,561                      555,092              3,148,023                     

Aktivet e blera gjate vitit 1,840,001                     
Aktivet kontribut i ortakeve ne kapitalin e shoqerise gjate vitit -                                
Aktivet nga Egzistenca e kontrollit efektiv (SKK 1; 17,18,79,80) gjate vitit -                                

Inventaret analitike bashkangjitur 

9 Ativet biologjike -                                
> Gjedhe -                                
> Te leshta -                                
> Te dhirta  -                                
> Derra  -                                
> Pula -                                

Nr  Përshkrimi Vlerë kontabel ne fillim te vitit  
Për periudhën

Vlera neto 31.12.2019



10 Aktive  jo materiale
> Koncesione -                                

Koncesione me vleren fillestare -                                
Konçesionet (amortizimi) -                                
Konçesionet (zhvlerësimi) -                                

> 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) -                                

> Emri i mire
Emri i mire me vlere fillestare -                                
Emri i mire (amortizimi) -                                
Emri i mire (zhvleresimi) -                                

> Parapagime për AAJM
Furnitorë për aktive afatgjata jomateriale -                                

11 Aktive tatimore te shtyra
Tatime të shtyra (teprica debitore) -                                

12 Kapitali i nenshkruar i pa paguar -                                

III DETYRIMET    DHE  KAPITALI

13 Detyrime afatshkurtra: -                                
13.1 Titujt e huamarrjes -                                

> Huamarrje afatshkurtra -                                
> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtër -                                
> 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 -                                

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

Banka 3 -                                
> Llogari bankare të zbuluara (overdrafte bankare) 12,958,501                   

46705-Kredi PRCR 60.000 Euro 5,623,867                       
46710-Linje Kredie 60.000 E 7,334,635                       
Banka 3 -                                

> Hua të marra -                                
> Kësti i llogaritur i huas për t’u paguar në 12 muajt e ardheshem -                                

13.3 Arkëtime në avancë për porosi 
> Parapagime të marra

13.4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit 5,503,088                     
> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime 5,503,088                       

Inventari i Furnitoreve bashkangjitur -                                
> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë

Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur

13.5 Dëftesa të pagueshme
> Premtim pagesa të pagueshm per furnizime

13.6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit
> Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit

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

13.8 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore 1,237,856                     
> Paga dhe shpërblime 1,005,018
> Paradhënie për punonjësit -                                
> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore 232,838
> Organizma të tjera shoqërore -                                
> Detyrime të tjera -                                

13.9 Të pagueshme për detyrimet tatimore 1,397,944                     
> Akciza -                                
> Tatim mbi të ardhurat personale 67,729
> Tatime të tjera për punonjësit -                                
> Tatim mbi fitimin 1,307,715                      
> Shteti- TVSh për t’u paguar -                                
> Të tjera tatime pët’u paguar dhe për t’u kthyer (teprica kreditore) -                                
> Tatime të shtyra (teprica kreditore) -                                



> Tatimi në burim 22,500                           

13.10 Të tjera të pagueshme 19,890,368                   
> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve
> Dividendë për t’u paguar 17,963,791                     
> Marre  hua nga indivit  1,926,577                       
14 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara -                                
> Shpenzime të llogaritura -                                
> Interesa të llogaritur -                                

15 Të ardhura të shtyra -                                
> Grante afatshkurtera -                                
> Të ardhura të periudhave të ardhme -                                

16 Provizione -                                
> Provizione afatshkurtera -                                

17 Detyrime afatgjata: -                                
17.1 Titujt e huamarrjes -                                

> Huamarrje afatgjata -                                
> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatgjata -                                
> Detyrime për blerjet e letrave me vlerë afatgjata -                                
> Hua të marra -                                
> Letra me vlerë të borxhit, të emetuara -                                
> Derivatët dhe instrumentet financiare -                                

17.2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë -                                
> Qera financiare -                                

Analiza e blerjeve me qira financiare
> Huamarrje afatgjata nga Bankat -                                

Banka 1 -                                
Banka 2 -                                
Banka 3 -                                

> Hua të marra -                                

17.3 Arkëtimet në avancë për porosi 2,985,919                     
> Parapagime të marra llog 419 3,038,455                       
> Parapagime të dhena llog  418 (52,536)                          

17.4 \
> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime mbi nje vit -                                

Inventari i Furnitoreve bashkangjitur -                                
> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi nje vit -                                

Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur

17.5 Dëftesa të pagueshme -                                
> Premtim pagesa të pagueshm per furnizime mbi nje vit -                                

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

17.7 Të pagueshme ndaj  njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse -                                
> Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse -                                

17.8 Të tjera të pagueshme -                                
> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi nje vit -                                
> Dividendë për t’u paguar mbi nje vit -                                

18 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara 
19 Të ardhura të shtyra
20 Provizione: -                                

20.1 Provizione  për pensionet -                                
20.2 Provizione të tjera -                                

21 Detyrime tatimore të shtyra 186,542                        

22 Kapitali dhe Rezervat
23 Kapitali i Nënshkruar 100,000
24 Primi i lidhur me kapitalin
25 Rezerva rivlerësimi -                                
26 Rezerva të tjera -                                

26.1 Rezerva ligjore -                                
26.2 Rezerva statutore -                                
26.3 Rezerva të tjera -                                

27 Fitimi i pashpërndarë -                                
28 Fitim / Humbja e  Vitit 11,981,450

Pasqyra   e   te   Ardhurave   dhe   Shpenzimeve

Te ardhurat perbehen: 
● Nga shitja e situacioneve te punimeve 42,215,051
● Nga kryerja e sherbimeve  68,270,357
● Te tjera financiare nga interesat bankare 39,389
● Te ardhara nga shitja e aktiveve 90,000
● TOTALI I TE ARDHURAVE  110,614,797                 



Analiza  dhe rakordimi i te Ardhurave: 

1 -                                
2 3,861,161
3 37,637,816
4
5 72,193,664
6 -                                
7 661,048
8 -                                

114,353,689                 
     Nga kjo 

1 Shtesa ne te ardhura e prodhimit ne proces Minus
2 Te ardhuara  finaciare nga fuurnitoret  Minus 39,389                           
3 Te ardhura nga parashkrimi i furrnitoreve  Minus
4 Te ardhura nga dividentet  dhe te drejta pjesmarrje ne shoq te tjera Minus
5 Minus -                                
6 Autongarkese TVSH ne shitje Minus 661,048                          
7 Arketime te marra ne avance me fature tatimore  Minus 3,038,455                       
8 Amortizimi I paradhenjes nga viti kaluar   Minus

110,614,797                 
-                                

Shpenzimet perbehen nga:
● -57,671,428
● -12,456,667
- -10,711,898
- -1,744,769
● -555,092
● -23,732,514

- -1,983,000
- -698,817
- -100,107
- -3,932,870
- -7,050,276
- -171,477
- -3,153,035
- -310,830
- -2,782,483
- -461,567
- -564,975
- -67,000
- -68,224
- -272,891
- -256,909
- -45,400
- -32,250
- -32,919
- -329,561
- -487,340
- -329,098
- -601,484

● -1,454,026
- -291,172
- -1,162,854

TOTALI I SHPENZIMEVE  -95,869,727

10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar 14,745,070

● Fitimi i ushtrimit 14,745,070                     
● Shpenzime te pa zbriteshme 3,679,060                       
● Fitimi para tatimit fiskali 18,424,130                     
● Tatimi mbi fitimin 2,763,619                       
● Fitimi Neto 11,981,450

Në shpenzimet e pazbritëshme  përfshihen zërat e mëposhtëm:
> 657 - Penalitete; gjoba e demshperblime 68,224                           
> 602 - Shpenzime materiale te tjera 464,530                          
> 604 -  Blerje energji; avull; uje 13,930                           
> 611 - Qira ambjent i perbashket dhe parkim 228,400                          
> 614 -  Mirembajtje dhe riparime zyra 244,770                          
> 615 -  Mirembajtje dhe riparime makina pune 216,630                          
> 616 - Sigurime 51,595                           
> 625 - Transferime; udhetim e dieta 1,810,699                       
> 6274 -  Shpenzime transporti 251,965                          
> 654 - Shpenzime per pritje dhe perfaqesime 328,317                          

TOTALI I SHPENZIMEVE  TE PAZBRITSHME 3,679,060                     
C Shënime të tjera shpjegeuse

Eksporte mallrash
Furnizime me 0%
Shitje me shkalle 20%
Shitje regjimi agjenteve te udhetimit/ marzhi

658 - Shpenzime Zyra mirembajtje

614 - Mirembajtje dhe riparime zyra

654 - Shpenzime per pritje dhe perfaqesime

669 - Humbje nga kembimet dhe perkthimet valutore
667 - Shpenzime per interesa

Shpenzime të personelit

644 - Kuota te sigur. shoq. dhe perkrahjes sociale

Shpenzime të tjera shfrytëzimi

615 - Mirembajtje dhe riparime makina pune

617 - Kerkime dhe Studime Trajnime

624 - Reklama; publicitet

626 - Shpenzime postare dhe telekomunikimi

628 - Shpenzime per sherbime bankare

Shuma e te ardhurave   pas zbritjeve te te ardhurave pa fature  
Diferenca me te ardhurat ne bilanc  

Shitjet e perjashtuara
Shitjet pa TVSH

Autongarkese TVSH ne shitje
Borxh i keq
Shuma e Shitje  te raportuara me FDP-te e TVSH-se

Zbriten Autofaturat te cilat nuk jane as ne shitje as ne blerje  

641 - Pagat e personelit

Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme

613 - Qira Kontrate Qeraje

Shpenzime konsumi dhe amortizimi

618 - Te tjera Licensa

616 - Sigurime

6272 - Shpenzime per Nafte
6273 - Blerje Agjensi Doganore

625 - Transferime; udhetim e dieta

604 - Blerje energji; avull; uje
612 - Shpenzime Parkim

634 - Taksa dhe tarifa vendore
657 - Gjoba dhe demshperblime

659 - Shpenzime Zyra Kancelari
608  Te tjera shpenzime 
Shpenzime të tjera financiare

632 - Taksa dhe tarifa doganore
651 - Kosto  e aktiveve te shitura  

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 perpara ketij viti nuk  ka pasur.  



Elona BEQJA Bernard  TOCI
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Periudha

Kodi Përshkrimi Metode 
Amortizimi

Vlera
e mbetur

Njesi 
Sherbimi

Lloji Koef.(%) Vl. Fillestare Amortizim i 
Akumuluar Vl. Fillestare Amortizim i 

Akumuluar Amortizimi Dalje për 
Shitje

Sistemim
Vlere Total

ASET  01 Automjet Mitsubishi TR8955S Progresiv 20%                1,050,000           636,912                   -                     -            82,618                 -                    -   -            82,618              330,470 MAG
AEST 02 Automjet Fiat AA153HX Progresiv 20%                1,000,000           626,912                   -                     -            43,527       329,561                  -   -          373,088                        -   MAG
ASET 03 Makineri  dhe paisje Progresiv 20%                       1,018                  204                   -                     -                 163                 -                    -   -                 163                     652 MAG
ASET 04 Paisje Zyre Progresiv 20%                   596,202           256,973                   -                     -            67,846                 -                    -   -            67,846              271,383 MAG
ASET 05 Paisje Informatike Progresiv 20%                   703,701           414,543                   -                     -            57,832                 -                    -   -            57,832              231,326 MAG
ASET 06 Vidio Konference Progresiv 20%                     79,500             14,575                   -                     -            12,985                 -                    -   -            12,985                51,940 MAG
ASET01 Karrige Progresiv 20%                     67,093               5,591                   -                     -            12,300                 -                    -   -            12,300                49,202 MAG
ASET02 Karrige Zyra Progresiv 20%                     23,080               1,923                   -                     -              4,231                 -                    -   -              4,231                16,925 MAG
ASET03 Tavolina Progresiv 20%                       6,275                  523                   -                     -              1,150                 -                    -   -              1,150                  4,602 MAG
Aset04 Laptop Progresiv 25%                     42,250               2,641                   -                     -              9,902                 -                    -   -              9,902                29,707 MAG
ASET06 Karrige zyra te levizshme Progresiv 20%                     51,120               2,556                   -                     -              9,713                 -                    -   -              9,713                38,851 MAG
AXIS AXIS CAMERA P1354-E Progresiv 25%                   111,083               7,406                   -                     -            25,919                 -                    -   -            25,919                77,758 MAG
AXIS 

 
AXIS CAMERA P5635 Progresiv 25%                     77,164               2,572                   -                     -            18,648                 -                    -   -            18,648                55,944 MAG

PC Z600 RAM 24 gb HDD 500 GB Karte Grafike GT605 Progresiv 20%                     36,355                    -                     -                     -              7,271                 -                    -   -              7,271                29,084 MAG
Rafte Rafte Metalike Progresiv 20%                     33,893                    -                     -                     -              6,779                 -                    -   -              6,779                27,115 MAG
ASET 0021 Paisje Alarmi Progresiv 20%                     23,979                  400                   -                     -              4,716                 -                    -   -              4,716                18,863 MAG
CCT- CCT-1210MK2 Car dashcam 2.4 LCD screen Progresiv 20%                             -                      -                6,074                   -              1,012                 -                    -                  5,062                  5,062 MAG
TSTZ1T-I Spica Zone Touch with HID Iclass reader Progresiv 25%                             -                      -              35,256                   -              7,345                 -                    -                27,911                27,911 MAG
Gur Fresibel Gur Fresibel Progresiv 20%                             -                      -              24,179                   -              4,030                 -                    -                20,149                20,149 MAG
uap-ac-lr Uap-ac-lr Progresiv 25%                     27,000                    -                     -                     -              6,750                 -                    -   -              6,750                20,250 MAG
ASET 0022 LAPTOB. Progresiv 25%                     80,400                    -                     -                     -            20,100                 -                    -   -            20,100                60,300 MAG
ASET 023 KOMPJUTER I PERDORUR Progresiv 25%                     20,583                    -                     -                     -              5,146                 -                    -   -              5,146                15,437 MAG
ASET 0024 KAMERA AXXIS Progresiv 25%                     19,667                    -                     -                     -              4,917                 -                    -   -              4,917                14,750 MAG
ASET 0026 KAMERA AXXIS. Progresiv 25%                     19,667                    -                     -                     -              4,917                 -                    -   -              4,917                14,750 MAG
Aset0025 Tavolina Pune Progresiv 20%                     40,500                    -                     -                     -              8,100                 -                    -   -              8,100                32,400 MAG
Aset0026 Ndricues Progresiv 20%                     36,540                    -                     -                     -              7,308                 -                    -   -              7,308                29,232 MAG
Aset0027 Karrige Zyra. Progresiv 20%                     19,335                    -                     -                     -              3,867                 -                    -   -              3,867                15,468 MAG
Aset0029 Bateri per vidator 12V Progresiv 20%                             -                      -                7,228                   -              1,084                 -                    -                  6,144                  6,144 MAG
Aset0030 Karikues Trapan M12-18FC Progresiv 25%                             -                      -                5,086                   -                 954                 -                    -                  4,132                  4,132 MAG
Aset0031 Monitor 19 Accer Progresiv 25%                             -                      -                5,250                   -                 984                 -                    -                  4,266                  4,266 MAG
Laptop Laptop Lenovo T4405 Progresiv 25%                             -                      -              32,333                   -              5,389                 -                    -                26,944                26,944 MAG
LapTop 12.5 LapTop 12.5 Progresiv 25%                             -                      -              41,167                   -              6,004                 -                    -                35,163                35,163 MAG
Set CRIC VP CASS INSERTI + CRIC 606 1/4 SK Progresiv 25%                             -                      -                6,120                   -                 765                 -                    -                  5,355                  5,355 MAG
CADDY Volkswagen Caddy Progresiv 20%                             -                      -            650,626                   -            65,063                 -                    -              585,563              585,563 MAG
Aset Aset HP Elite Desk  Dell Monitor DRAM Progresiv 25%                             -                      -              30,000                   -              3,125                 -                    -                26,875                26,875 MAG
Aset Dollap Dollap Legolas Progresiv 20%                             -                      -              22,098                   -              1,473                 -                    -                20,625                20,625 MAG
laptop laptop T440 RAM 8GB Progresiv 25%                             -                      -              19,167                   -              1,198                 -                    -                17,969                17,969 MAG
Telefon Telefon II Pro Max Progresiv 25%                             -                      -            429,250                   -            17,885                 -                    -              411,365              411,365 MAG
Tel Telefon Note 10+ Progresiv 25%                             -                      -              94,583                   -              3,941                 -                    -                90,642                90,642 MAG
Kallauz Kallauz Progresiv 20%                             -                      -              56,583                   -              1,886                 -                    -                54,697                54,697 MAG
Autoveture Autoveture Progresiv 20%                             -                      -            375,000                   -              6,250                 -                    -              368,750              368,750 MAG

               4,166,405        1,973,730       1,840,001                   -          555,092       329,561                  -              955,348           3,148,023 

Përmbledhëse e Amortizimit

Synapse ATS

Administratori  i Shoqerise 
Bernard  TOCI

 : 01/01/2019 - 31/12/2019

Periudha para: 01/01/2019 Për periudhën



Nr. NIPT Emri I Tatimpaguesit Lloji i pasurisë Zyra e regjistrimit Zona Kadastrale Nr. Numri i Pasurisë Adresa e pasurisë Siperfaqja Vlera kontabël Vlera sipas rregjistrimit Pronari i pasurisë Bashkpronaret e pasurise.
1 L12321011H SYNAPSE ATS   Shpk  NDERTESA NE  PRONESI  
2
3
4
5
6
7
8
9 0

10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0

0 0

PËR NDËRTESAT
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