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Nr. Grupet e Aktiveve
Gjendje Bruto 

01.01.2019

Shtesa nga 

rivleresimet
Shtesa Pakesime

Gjendje Bruto 

31.12.2019

1 Toka 0 0

2 Ndertesa 0 0

3 Makineri dhe Pajisje 0 206,667 206,667

4 Mjete Transporti 237,500 2,408,332 2,645,832

5 Pajisje Zyre 1,043,150 526,608 1,569,758

5 Pajisje Informatike 345,256 148,500 493,756

1,625,906 0 3,290,107 0 4,916,013

Nr. Grupet e Aktiveve
Gjendje Bruto 

01.01.2019

Shtesa nga 

rivleresimet
Shtesa Pakesime

Gjendje Bruto 

31.12.2019

1 Toka 0 0

2 Ndertesa 0 0

3 Makineri dhe Pajisje 0 0

4 Mjete Transporti 197,654 7,969 205,623

5 Pajisje Zyre 84,204 41,347 125,551

5 Pajisje Informatike 179,871 191,786 371,657

461,729 0 241,102 0 702,831

Nr. Grupet e Aktiveve
Gjendje Bruto 

01.01.2019

Shtesa nga 

rivleresimet
Shtesa Pakesime

Gjendje Bruto 

31.12.2019

1 Toka 0 0

2 Ndertesa 0 0

3 Makineri dhe Pajisje 0 206,667

4 Mjete Transporti 39,846 2,440,209

5 Pajisje Zyre 958,946 1,444,207

5 Pajisje Informatike 165,385 122,099

1,164,177 0 0 0 4,213,182

PERSONI FIZIK TREGTAR 

Angjelin Hasaj 

SHUMA

AKTIVE AFATGJATA MATERIALE ME VLERE FILLESTARE VITI 2019

SHUMA

AMORTIZIMI A. A. MATERIALE VITI 2019

SHUMA

VLERA KONTABEL NETO E A. A. MATERIALE VITI 2019



ANGJELIN HASAJ PF 

NIPT: K87629701P

SHËNIMET  SHPJEGUESE

PËR  PASQYRAT FINANCIARE MBYLLUR ME 31.12.2019

A.I 

1

2

3

4

A.II Politikat kontabël për paraqitjen në pasqyrë financiare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Parapagime për inventar: Vlera nominale e shumës së parapaguar

Shpenzimet e shtyra: Vlera nominale e shumës së parapaguar

Të arkëtueshmet nga të ardhurat e konstatuara: Vlera nominale e shumës së arkëtueshme

Aktivet biologjike: Modeli I kostos ose modeli I vlerës së drejtë

Aktive afatgjata të mbajtura për shitje, që ka shumë mundësi të shiten brenda 12 muajve të ardhshëm: vlersohen ,e vlerën më të ulët midis vlerës së 

tyre kontabël dhe vlerës së drejtë minus kostot e shitjes. (SKK 5)

Inventari fillimisht është matur me kosto. Pas njohjes inventari është vlersuar me vlerën më te vogël mes kostos dhe çmimit të mundshëm të shitjes, 

minus kostot e transaksionit të shitjes (SKK 4).Për përcaktimin e kostos së inventarit është zgjedhur metoda mesatares së ponderuar.  (SKK 4)

- Parimin e përparesisë së përmbajtjes ekonomike mbi formen ligjore.

- Parimin e paanshmerisë pa asnje influencim të qëllimshëm.

- Parimin e maturisë pa optimizëm të tepëruar, pa nën e mbivlerësim të qëllimshëm.

- Parimin e plotësisë duke paraqitur një pamje të vërtetë e të drejtë të PF.

- Parimin e qëndrushmerisë për të mos ndryshuar politikat e metodat kontabel.

- Parimi i krahasushmerisë duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

Mjetet monetare në arkë dhe bankë, si dhe investime në tregun e parasë me kontrata jo më të gjata se 3 muaj: Janë paraqitur me vlerën nominale

Investimet janë letra me vlerë me afat mbi 3 muaj deri në një vit: Kosto e amortizuar minus ndonjë zhvlersim të mundshëm SKK  3

Të drejtat e arktueshme përfshijnë të gjitha të drejtat, që lindin nga aktiviteti I shfrytëzimit, ndaj klientëv për shitjen e mallrave, produkteve dhe 

Të drejtat dhe detyrimet me shtetin për tatime e taksa nuk zhvlersohen

- Parimin e paraqitjes me besnikëri.

INFORMACION I PËRGJITHSHËM
Kuadri ligjor: Ligjit 25, dt.10.05.2018 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", i ndryshuar.

Kuadri kontabël i aplikuar : Standartet Kombëtare të Kontabilitetit në Shqipëri, Të përmirsuara. (SKK 2;)

Baza e pergatitjes se PF : Konstatimi I të drejtave dhe detyrimeve , bazuar në konceptin e materialitetit.(SSK 1, 1-3) 

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

a) “Angjelin Hasaj PF”  ka mbajtur në llogaritë e saj, aktivet, pasivet dhe transaksionet ekonomike të veta.

b) Vijimësia e veprimtarise ekonomike të njësisë sonë raportuse është e siguruar duke mos pasur në plan ose nevoje, ndërprerjen  e aktivitetit të saj.

c) Kompensim midis një aktivi dhe një pasivi nuk ka, ndërsa midis të ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem në rastet që lejohen nga SKK.

d) Kuptushmëria e Pasqyrave Financiare është realizuar në masën e plotë për të qënë të qarta dhe të kuptushme për përdorues të jashtëm që kanë 

njohuri të përgjithëshme të mjaftueshme në fushën e kontabilitetit.

e) Materialiteti është vlerësuar nga ana jonë dhe në bazë të tij, Pasqyrat Financiare janë hartuar vetëm për zëra materiale.

f) Besushmëria për hartimin e Pasqyrave Financiare është e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e mëposhtme:
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PERSONI FIZIK TREGTAR 

Angjelin Hasaj 

Aktivet afatgjata në proces nuk janë zë më vete, por pjesë e shumave në zërat përkatës, sqarimet jepen në pjesën e shënimeve

Detyrimet afat shkurtra deri në 12 muaj: Kosto e amortizuar minus ndonjë zhvlersim të mundshëm. (SKK 3; SKK 7)

Të pagueshme për shpenzimet e konstatuara : Vlera nominale e shumës për tu paguar

Të ardhura të shtyra: Kosto e amortizuar (SKK 3 & SKK 10)

Provizionet kur krijohen paraqesin detyrime afatshkurta kur drejtimi gjykon se nuk ka siguri të plotë në lidhje me datën dhe shumën e shlyerjes së 

detyrimit. Provizioni matet me vlerën aktuale  të shumës që pritet të likuidojë detyrimin, zbritja njihet si fitim ose humbje në periudhën që 

shkaktohet. (SKK 6)

Aktive afatgjata jomateriale: Kosto e amortizuar si dhe ndonjë humbje nga të akumuluar nga zhvlerësimi (SKK 5)

Aktivet afatgjata materiale: Modeli I kostos- Kosto minus amortizimin ( me perjashtim të tokës) minus ndonjë zhvlersim të mundshëm SKK 5) ose 

modeli I rivlersimit

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5:) njesia jone ekonomike  ka percaktuar si metode e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te 

sistemit fiskal ne fuqi 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 llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5: ) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit ate lineare me vlerën mbetur.



ANGJELIN HASAJ PF  

NIPT: K87629701P

B.  SHËNIMET QË SHPJEGOJNË ZËRAT E NDRYSHËM TË PASQYRAVE FINANCIARE.
II AKTIVET  AFAT SHKURTRA 40,587,324

1 Aktive Monetare 609,884

i
Aktivet Monetare ne Banke Valuta Vlera ne valute Kursi fund vitit Vlera ne leke

Raiffeisen Bank                                     8,110

Raiffeisen Bank    Eur                      EUR 106 121.77 12,852

Pro Credit Bank 1,537

Pro Credit Bank Eur EUR 227 121.77 27,587

BKT lek (517001954) 3,459

BKT lek (517001954) posi 114,809

BKT Euro EUR 2,908 121.77 354,140

Alfa Bank 4,868

Totali 527,361

ii Aktivet Monetare ne Arke Valuta Vlera ne valute Kursi fund vitit Vlera ne leke

ARKA                                                                                      82,523

ARKA                                                                                      EUR 123.42

ARKA                                                                                      $ 107.82

Pulla tatimore,bileta,te tjera me 
Totali 82,523

2 Investime Nuk ka 0

i Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit Nuk ka 0

ii Aksionet e veta Nuk ka 0

iii Te tjera Financiare Nuk ka 0

3 Të drejta të arkëtueshme Lek 995,099

i Nga aktiviteti i shfrytëzimit Lek 186,324

Kliente per mallra,produkte e sherbime Lek 186,324

>      Fatura te pa likuiduara nen nje vit Lek 186,324

>      Fatura te pa likuiduara mbi nje vit Nuk ka

Premtim pagesa te arketueshme Nuk ka 0

Kliente per aktive afatgjata Nuk ka 0

>      Zhvleresimi i te drejtave dhe detyrimeve Nuk ka 0

ii Nga njësitë ekonomike brenda grupit Nuk ka 0

iii Nga  njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse Nuk ka 0

iv Të tjera Lek 808,776

> Të drejta për t’u arkëtuar nga proceset gjyqësore Nuk ka 0

> Parapagime të dhëna Nuk ka 0

> Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore) Lek 650

> Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore) Nuk ka 0

> Tatim mbi fitimin (teprica debitore) Lek 373,737

> Shteti- TVSH për tu marrë Lek 364,389

> Lek 70,000

> Tatimi në burim (teprica debitore) Nuk ka 0

> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprtica debitore)Nuk ka 0

> Të drejta për t’u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë Nuk ka 0

> Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore)Nuk ka 0

> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore) Nuk ka 0

> Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore) Nuk ka 0

> Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (i detajuar per çdo ze si me siper)Nuk ka 0

v Kapital i nënshkruar i papaguar Nuk ka 0

> Kapital i nënshkruar  gjithsej Nuk ka 0

> Kapital i nënshkruar i paguar Nuk ka 0

Të  tjera  tatime për  t’u  paguar  dhe  për  t’u  

kthyer(taksa doganore)
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4 Inventarët 38,982,340

i Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme Nuk ka 0

iv Mallra                                                        Lek 38,982,340

> Mallra                                                        Lek 38,982,340

> Zhvlerësimi i mallrave dhe (produkteve) për shitje Nuk ka 0

Inventaret analitike bashkangjitur (kur ka)

5 Shpenzime të shtyra Nuk ka 0

> Shpenzime të periudhave të ardhme Nuk ka 0

6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara Nuk ka 0

> Interesa aktive të llogaritura Nuk ka 0

> Të ardhura të llogaritura Nuk ka 0

II AKTIVET AFATGJATA Lek 4,213,182

7 Aktivet afatgjata financiare Nuk ka 0

8 Aktive afatgjata materiale Lek 4,213,182

> Toka Nuk ka 0

> Ndertesa Nuk ka 0

> Makineri, Pajisje dhe Automjete Lek 2,646,877

> Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl. Kontabel Neto) Lek 1,566,305

> Parapagime për aktive materiale dhe në proces Nuk ka 0

Inventaret analitike bashkangjitur (kur ka) Nuk ka

9 Ative afatgjata biologjike Nuk ka 0

Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri) Nuk ka

10 Aktive  afatgjata jo materiale Nuk ka 0

11 Aktive tatimore te shtyra Nuk ka 0

Tatime të shtyra (teprica debitore) Nuk ka

III DETYRIMET    DHE  KAPITALI

I Detyrime afatshkurtra: Lek 5,053,228

1 Detyrimet Afatshkurtra Lek 5,053,228

i Titujt e huamarrjes Nuk ka 0

> Huamarrje afatshkurtra Nuk ka 0

> Te tjere tituj te huamarrjes afatshkurtra Nuk ka 0

> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtër Nuk ka 0

> Detyrime për blerjet e letrave me vlerë Nuk ka 0

> Hua të marra ne lek Nuk ka 0

> Hua te marra ne monedha te huaja Nuk ka 0

> Letra me vlerë të borxhit, të emetuara ne lek Nuk ka 0

> Letra me vlere te emetuara, ne monedhe te huaj Nuk ka 0

> Investime në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupitNuk ka 0

ii Detyrime ndaj institucioneve të kredisë Nuk ka 0

> Qera financiare (Shuma e kesteve te pagueshem jo me vone se nje vit)Nuk ka 0

> Huamarrje afatshkurtera nga bankat ose overdraft Nuk ka 0

> Hua te marra ne monedha te huaja Nuk ka

> Llogari bankare te zbuluara Nuk ka 0

> Kestet afatshkurtra te huave afatgjata te pagueshme jo me vone se nje vitNuk ka

> Interesa te konstatuara te papaguara

iii Arkëtime në avancë për porosi Nuk ka 0

> Parapagime të marra Nuk ka

iv Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit Lek 4,737,031

> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime Lek 4,737,031

Inventari i Furnitoreve bashkangjitur

> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë Nuk ka 0

Inventari i debitoreve te tjere bashkangjitur

v Dëftesa të pagueshme Nuk ka 0

vi Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit Nuk ka 0

vii Të pagueshme ndaj  njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëseNuk ka 0

viii Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsoreLek 311,001

> Paga dhe shpërblime Lek 258,266

> Paradhënie për punonjësit Nuk ka 0

> Sigurime shoqërore dhe shëndetsore Lek 52,735

> Organizma të tjera shoqërore Nuk ka 0

> Detyrime te tjera per sigurime Nuk ka 0
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ix Të pagueshme për detyrimet tatimore Lek 5,196

> Akciza Nuk ka 0

> Tatim mbi të ardhurat personale Nuk ka 0

> Tatime të tjera për punonjësit Nuk ka 0

> Tatim mbi fitimin Nuk ka 0

> Shteti- TVSh për t’u paguar Nuk ka 0

> Të tjera tatime pët’u paguar dhe për t’u kthyer (teprica kreditore)Nuk ka 0

> Tatime të shtyra (teprica kreditore) Nuk ka 0

> Tatimi në burim Lek 5,196

x Të tjera të pagueshme Nuk ka 0

> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve Nuk ka 0

> Dividendë për t’u paguar Nuk ka 0

2 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara Nuk ka 0

> Shpenzime te konstatuara te papaguara Nuk ka 0

> Interesa te konstatuara te papaguara Nuk ka 0

3 Të ardhura të shtyra Nuk ka 0

> Grante afatshkurtera Nuk ka 0

> Të ardhura të periudhave të ardhme Nuk ka 0

4 Provizione Nuk ka 0

> Provizione afatshkurtera Nuk ka 0

II Detyrime afatgjata: Lek 19,636,000

1 Detyrimet Afatgjata Lek 19,636,000

i Titujt e huamarrjes Nuk ka 0

> Huamarrje afatgjata Nuk ka 0

> Te tjere tituj te huamarrjes afatgjate Nuk ka 0

> Premtim pagesa të pagueshme për hua afatgjata Nuk ka 0

> Detyrime për blerjet e letrave me vlerë afatgjata Nuk ka 0

> Hua te marra ne leke afatgjata Nuk ka 0

> Hua te marra ne monedha te huaja afatgjata Nuk ka 0

> Letra me vlerë të borxhit, të emetuara Nuk ka 0

> Letra me vlere te emetuara, ne monedhe te huaj afatgjata Nuk ka 0

> Investime në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit afatgjataNuk ka 0

ii Detyrime ndaj institucioneve të kredisë Nuk ka 0

> Qera financiare (Shuma e kesteve te pagueshem  me vone se nje vit)Nuk ka 0

> Hua te marra ne leke Nuk ka 0

> Hua te marra ne monedha te huaja Nuk ka 0

> Huamarrje afatgjata nga bankat Nuk ka 0

> Titujt e huamarrjes Primi I Obligacionet Nuk ka 0

> Zbritja e obligacionit Nuk ka 0

> Interesa te konstatuara te papaguara Nuk ka 0

iii Arkëtimet në avancë për porosi Nuk ka 0

> Parapagime të marra Nuk ka 0

iv Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit Lek 19,636,000

> Furnitorë për mallra, produkte e shërbime mbi nje vit Nuk ka 0

> Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë mbi nje vit Lek 19,636,000

v Dëftesa të pagueshme Nuk ka 0

> Premtim pagesa të pagueshm per furnizime mbi nje vit Nuk ka 0

vi Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit Nuk ka 0

vii Të pagueshme ndaj  njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëseNuk ka 0

viii Të tjera të pagueshme Nuk ka 0

> Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe pronarëve mbi nje vitNuk ka 0

> Dividendë për t’u paguar mbi nje vit Nuk ka 0

2 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara Nuk ka 0

> Shpenzime te konstatuara te papaguara afatgjata Nuk ka 0

> Interesa te konstatuara te papaguara afatgjata Nuk ka 0

3 Të ardhura të shtyra Nuk ka 0

> Grante Afatgjata Nuk ka 0

> Te ardhura te periudhave te ardhshme afatgjata Nuk ka 0

4 Provizione: Nuk ka 0

i Provizione  për pensionet Nuk ka 0

ii Provizione të tjera Nuk ka 0

5 Detyrime tatimore të shtyra Nuk ka 0
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III Kapitali dhe Rezervat

1 Kapitali dhe Rezervat Lek 20,111,277

2 Kapitali i Nënshkruar Nuk ka 0

3 Primi i lidhur me kapitalin Nuk ka 0

4 Rezerva rivlerësimi Nuk ka 0

5 Rezerva të tjera Lek
i Rezerva ligjore Nuk ka 0
ii Rezerva statutore Nuk ka 0
ii Rezerva të tjera Lek

6 Fitimi i pashpërndarë Lek 17,363,295

7 Fitim / Humbja e  Vitit Lek 2,747,982

Te ardhurat perbehen

1 Te ardhura nga aktiviteti I shfrytezimit Lek 68,399,907

● Shitja e  produkteve te  gatshem Nuk ka 0

● Shitja e  produkteve te  ndermjetme Nuk ka 0

● Shitja e nenprodukteve Nuk ka 0

● Shitja e punimeve dhe e sherbimeve Nuk ka 0

● Shitje mallrash Lek 68,399,907

2 Ndyshimi ne gjendjen produktit te gatshem Nuk ka 0

● Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme Nuk ka 0

● Ndryshimi në inventarin e prodhimit në proces Nuk ka 0

3 Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar Nuk ka 0

● Prodhim I aktiveve afatgjata materiale Nuk ka 0

● Prodhim I aktiveve afatgjata jomateriale Nuk ka 0

4 Të ardhura të tjera të shfrytëzimit Lek 22,001

● Shitja e  produkteve te  ndermjetme rastesore Nuk ka 0

● Shitja e nenprodukteve rastesore Nuk ka 0

● Shitja e punimeve dhe e sherbimeve rastesore Nuk ka 0

● Shitje mallrash rastesore Nuk ka 0

● Qera Nuk ka 0

● Komisione Nuk ka 0

● Transport per te tretet Nuk ka 0

● Të ardhura të tjera Lek 22,001

5 Shpenzimet perbehen nga Lek 60,747,381

5.1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme Lek 58,776,465

● Blerje / Shpenzime te materialeve Nuk ka 0

● Blerje / Shpenzime te materialeve te tjera Nuk ka 0

● Blerje / Shpenzime mallrash, sherbimesh Lek 58,776,465

5.2 Të tjera shpenzime Lek 1,970,917

● Shepnzime të tjera Lek 1,970,917

6 Shpenzime te personelit Lek 2,290,027

● Pagat dhe shperblimet e personelit Lek 1,861,364

● Sigurimet shoqerore dhe shendetesore Lek 428,663

● Sigurimet shoqerore dhe shendetesore Nuk ka 0

7 Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale Nuk ka 0

8 Amortizimi I AAM Lek 241,104

Pasqyra   e   te   Ardhurave   dhe   Shpenzimeve
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9 Shpenzime të tjera shfrytëzimi Lek 1,814,754

● Trajtime te pergjithshme Lek 183,091

● Qira Lek 395,400

● Mirembajtje dhe riparime Lek 75,000

● Sigurime Nuk ka 0

● Kerkome e zhvillime Nuk ka 0

● Te tjera Lek 601,923

● Personel nga jashte njesise Nuk ka 0

● Pagesa te ndermjetesve dhe honorare Nuk ka 0

● Shpenzime per koncensione, patenta dhe te ngjashme Nuk ka 0

● Publicitet,reklama Lek 18,000

● Transferime, udhetime, dieta Nuk ka 0

● Shpenzime postare dhe telekomunikimi Lek 33,600

● Transporte per blerje Nuk ka 0

● Transporte per shitjet Nuk ka 0

● Transport per personelin Nuk ka 0

● Sherbime bankare Lek 191,215

● Taksa, tarifa doganore Nuk ka 0

● Akciza Nuk ka 0

● Taksa dhe tarifa vendore Lek 150,032

● Renta Minerare Nuk ka 0

● Taksa e regjistrimit Nuk ka 0

● Tatime te tjera Lek 67,369

● Sponsorizime, ndihma dhe financime te tjera te ngjashme Nuk ka 0

● Shpenzime per pritje dhe perfaqesime Nuk ka 0

● Gjoba dhe demshperblime Lek 36,324

● Shpenzime te tjera Lek 62,800

10 Të ardhura të tjera Lek 104,109

11 Nuk ka 0

12 Shpenzime financiare Lek 193,422

● Shpenzime  per interesa Lek 193,422

● Shpenzime  financiare te tjera Nuk ka 0

13 Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet Nuk ka 0

14 Fitimi (Humbja) Neto e vitit financiar Lek 2,747,982

● Fitimi i ushtrimit Lek 3,239,330

● Shpenzime te pa zbriteshme Lek 36,324

● Fitimi para tatimit Lek 3,275,654

● Tatimi mbi fitimin, norma 15%. Lek 491,348

Në shpenzimet e pazbritëshme  përfshihen zërat e mëposhtëm:

> Gjoba Lek 36,324

> Shpenzime nga ndryshimi I cmimit te cigareve

Llogarite jashte bilancit Nuk ka

>

>

Shënime të tjera shpjegeuse

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te 

ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregulline  nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate

periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

PERSONI FIZIK TREGTAR 

Angjelin Hasaj 
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