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RAPORT I AUDITUESIT TË  PAVARUR 

Për menaxhmentin dhe aksionarët e  ”Agmia” Sh.p.k.  

 

Opinioni I pa kualifikuar 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të kompanisë “AGMIA”shpk me seli ne Gjilan, të cilat përfshijnë 
pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 2018, pasqyrën e të ardhurave gjithpërfshirëse, pasqyrën e 
të ardhurave dhe fitimit të mbajtur,pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve të parasë për 
vitin që mbyllet me këtë datë, si dhe shënimet për pasqyrat financiare, përfshirë një përmbledhje të politikave 
kontabël më të rëndësishme.  
Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare të bashkëlidhura paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale, 
pozicionin financiar të kompanisë me datën 31 Dhjetor 2018, performansën financiare, flukset e parasë si dhe 
shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare, për vitin që mbyllet në këtë datë, në përputhje me Standardet 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). 
 
 
 
Baza për Opinionin  
 
Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-të). Përgjegjësitë 
tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në seksionin e raportit ku jepen 
Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga Kompania në 
përputhje me Kodin e Etikës për Profesionistet Kontabël të Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Etikës për 
Profesionistet Kontabël (Kodi i BSNEPK) së bashku me kërkesat etike që janë të zbatueshme për auditimin e 
pasqyrave financiare në [juridiksionin], dhe kemi përmbushur përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me këto 
kërkesa dhe me Kodin e BSNEPK. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është e mjaftueshme 
dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë. 
 
 
 
 
Theksim i qështjes  
 
Duke mos e kualifikuar opinionin ,ne theksojm qështjen për dy arësye:  
1.Vlera e detyrimeve tjera afateshukrta ne bilancin e gjendjes që kap shumen prej:971,267.28 euro te bartura 
nga vitet e kaluara dhe e shpalosur ne shenimin 9 per te cilat detyrime nuk kemi pranuar leterkonfirmime ne te 
ardhmen mund te kete efekte financiare per kompaninë. 
2.Rregullimet e bera retroaktivisht per vitet e kaluara nga ana e menaxhmentit me kerkese te atk-se  keto 
rregullime mund te kene efekte financiare ne kompani. 
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Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të Personave të Ngarkuar me Qeverisjen në lidhje me Pasqyrat Financiare  

 
Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare në përputhje me 
SNRF-të, dhe për ato kontrolle të brendshme që drejtimi i gjykon të nevojshme për të bërë të mundur 
përgatitjen e pasqyrave financiare që nuk përmbajnë anomali materiale, qoftë për shkak të mashtrimit apo 
gabimit.  

Në përgatitjen e pasqyrave financiare, drejtimi është përgjegjës për të vlerësuar aftësinë e kompanisë për të 
vazhduar në vijimësi, duke dhënë informacion, nëse është e zbatueshme, për çështjet që kanë të bëjnë me 
vijimësinë dhe duke përdorur parimin kontabël të vijimësisë përveç se në rastin kur drejtimi synon ta likujdojë 
Shoqërinë ose të ndërpresë aktivitetet, ose nëse nuk ka alternativë tjetër reale përveç sa më sipër.  

Ata që janë të ngarkuar me qeverisjen janë përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të 
Kompanisë. 
 
 
 
 
Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare  

Objektivat tona janë që të arrijmë një siguri të arësyeshme lidhur me faktin nëse pasqyrat financiare në tërësi 
nuk kanë anomali materiale, për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe të lëshojmë një raport auditimi që 
përfshin opinionin tonë. Siguria e arësyeshme është një siguri e nivelit të lartë, por nuk është një garanci që një 
auditim i kryer sipas SNA-ve do të identifikojë gjithmonë një anomali materiale kur ajo ekziston.  

Anomalitë mund të vijnë si rezultat i gabimit ose i mashtrimit dhe konsiderohen materiale nëse, individualisht 
ose të marra së bashku, pritet që në mënyrë të arësyeshme, të influencojnë vendimet ekonomike të 
përdoruesve, të marra bazuar në këto pasqyra financiare. 
 

 

Si pjesë e auditimit në përputhje me SNA-të, ne ushtrojmë gjykimin profesional dhe ruajmë 
skepticizmin profesional gjatë gjithë auditimit. Ne gjithashtu: 
 

• Identifkojmë dhe vlerësojmë rreziqet e anomalisë materiale, qoftë për shkak të mashtrimit ose 
gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit në përgjigje të këtyre rreziqeve, dhe 
marrim evidencë auditimi që është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të siguruar një bazë 
për opinionin tonë. Rreziku i moszbulimit të një anomalie materiale si rezultat i mashtrimit 
është më i lartë se rreziku si rezultat i gabimit, sepse mashtrimi mund të përfshijë marrëveshje 
të fshehta, falsifkime, përjashtime të qëllimshme, informacione të deformuara, anashkalime të 
kontrolleve të brendshme. 

 
• Sigurojmë një njohje të kontrollit të brendshëm që ka të bëjë me auditimin me qëllim që të 

përcaktojmë procedurat e auditimit që janë të përshtatshme sipas rrethanave, por  jo për 
qëllime të shprehjes së një opinioni mbi efikasitetin e kontrollit të brendshëm të Kompanisë. 

 
• Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave kontabël të përdorura dhe arësyeshmërinë e 

çmuarjeve kontabël dhe të shpjegimeve përkatëse të bëra nga drejtimi. 
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• Nxjerrim një konkluzion në lidhje me përshtatshmërinë e përdorimit të bazës kontabël të 
vijimësisë, dhe bazuar në evidencën e auditimit të marrë, nëse ka një pasiguri materiale në 
lidhje me ngjarjet ose kushtet, e cila mund të hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e 
Kompanisë për të vijuar veprimtarinë. Nëse ne arrijmë në përfundimin që ka një pasiguri ne 
duhet të tërheqim vëmendjen në raportin e audituesit në lidhje me shpjegimet e dhëna në 
pasqyrat fnanciare, ose nëse këto shpjegime janë të papërshtatshme, duhet të modifkojmë 
opinionin tonë. Konkluzionet tona bazohen në evidencën e auditimit të marrë deri në datën e 
raportit tonë të auditimit. Megjithatë, ngjarje ose kushte të ardhshme mund të bëjnë që 
Kompania të ndërpresë veprimtarinë 

 
• Vlerësojmë paraqitjen e përgjithshme, strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare, 

përfshirë informacionet shpjeguese të dhëna, dhe nëse pasqyrat fnanciare paraqesin 
transaksionet dhe ngjarjet në to në një mënyrë që arrin paraqitjen e drejtë. 

 
 
 
Ne komunikojmë me personat e ngarkuar me qeverisjen, përveç të tjerave, lidhur me qëllimin dhe 
kohën e auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, përfshirë ndonjë mangësi të rëndësishme në 
kontrollin e brendshëm që ne mund të identifkojmë gjatë auditimit. 
 
Ne gjithashtu ju japim personave të ngarkuar me qeverisjen një deklaratë që ne jemi në pajtim me 
kërkesat përkatëse etike në lidhje me pavarësinë, dhe ju komunikojmë atyre të gjitha lidhjet dhe 
çështjet e tjera që mundet në mënyrë të arësyeshme të ndikojnë në pavarësinë tonë, dhe kur është e 
zbatueshme, masat mbrojtëse përkatëse. 
 
Nga çështjet e komunikuara personave të ngarkuar me qeverisjen, ne përcaktojmë ato çështje që ishin 
më të rëndësishmet për auditimin e pasqyrave fnanciare të periudhës aktuale dhe për pasojë edhe 
çështje kryesore të auditimit. Ne i përshkruajmë këto çështje në raportin tonë të auditimit përveç nëse 
në rastin kur ligji ose rregullat e ndalojnë bërjen publike të çështjes ose kur, në raste jashtëzakonisht 
të rralla, ne vendosim që çështja të mos komunikohet në raportin tonë për arësye se pasojat negative 
nga një komunikim i tillë pritet në mënyrë të arësyeshme të tejkalojnë përftitmet në favor të interesit 
publik. 
 
 

“ Audit Check ” shpk 
 
 ____________________ 
Nijazi Jakupi    , auditor ligjorë 
Datë  ,23.04.2019 
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PASQYRA E POZITES FINANCIARE 
 
   Më 31 Dhjetor 2018 Më 31 Dhjetor 2017  
 Shënim (në euro)  (në euro) 

ASETET        

Asetet jo qarkulluese        

Prona, impiantet dhe pajisjet 4  2,212,890 2,317,339 

Total asetet jo qarkulluese   2,212,890 2,317,339 

Asetet qarkulluese    

Stoqet 5  526,763 589,727 

Llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera 6  392,247 422,817 

Paratë dhe ekuivalentet e parasë 7  314,937 222,956 

Total asetet qarkulluese   1,233,947 1,255,500 

        

TOTALI I ASETEVE   3,446,837 3,572,839 

EKUITETI DHE DETYRIMET 

       

       

Detyrimet afatgjata        

Kreditët afatgjata 8  330,598 582,720 

Total detyrimet afatgjata   390,598 582,720 

Detyrimet afatshkurtër        

Kreditë afatshkurta 8  48,497 49,310 

Të pagueshmet tregtare  8  506,192 527,541 

Të pagueshmet  të tjera 9  974,676 1,005,895 

Total detyrimet afatshkurtër   1,529,365 1,582,746 

        

Totali i detyrimeve   1,859,963 2,165,467 

Kapitali aksionar dhe ekuiteti 

       

       

Kapitali aksioanar 10  1,208,738 1,208,738 

Fitimet  e akumuluara   197,232 44,595 

Fitimet  e vitit   179,902 154,039 

Total kapitali aksionar dhe ekuiteti   1,586,874 1,407,372 

        

TOTALI I DETYRIMEVE DHE EKUITETIT   3,446,837 3,572,839         
 

Drejtoriipërgjithshëm  Drejtorifinanciar  
______________________  ___________________ 
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PASQYRA E FITIMIT DHE TË ARDHRAVE GJITHËPËRFSHIRËSE 
 

 
   Më 31 Dhjetor 2018  Më 31 Dhjetor 2017  

 Shënim  (në euro)   (në euro)  

Të hyrat nga shitja 11  4,315,155 4,199,451  

Kosto e mallrave të shitura 12  3,569,117  3,458,483  

Fitimi Bruto   746,038 740,968 

Shpenzimet e zhvlerësimit 4  173,636 169,076 

Shpenzimet e personelit 13  177,943 173,808 

Shpenzimet operative 14  154,139  226,928 

Fitimi operativ   240,319 171,156 

Shpenzimet financiare 
15 

 
40,427 0.00

 
   

Fitimi para tatimit 

       

  199,892 71,136 

Humbjet e bartura    0.00 0  

Tatimi në fitim 16  19,989 17,115  

        

Fitimi neto i vitit   179,902 154,040 

Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse   0.00 0.00  

        

Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse   0.00 0.00 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Drejtori i përgjithshëm  Drejtori financiar  
 

______________________  ___________________ 
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PASQYRA E NDRYSHIMEVE NË EKUITET 
 
   Fitimi/humbja e  
  Kapitali Aksionar bartur Totali i Ekuitetit 

  (në euro) (në euro) (në euro) 

Bilanci me 1 Janar 2017 1,208,738 44,595 1,253,333

Shtim kapitali 0.00 0.00 0.00

Fitimi i vitit 0.00 154,040 154,040

Të hyrat tjera gjithëpërfshirëse 0.00 0.00 0.00

Bilanci me 31 Dhjetor 2017 1,208,738 198,635 1,407,373     

Fitimi i vitit 0.00 179,902 179,902

Shtim kapitali 0.00 0.00 0.00

Të hyrat tjera gjithëpërfshirëse 0.00 0.00 0.00

Bilanci me 31 Dhjetor 2018 1,208,738 378,537 1,587,275     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Pasqyrat Financiare, shpalosja dhe politikat kontabël të  SHPK “Agmia” - Gjilan ,  

të audituarapër vitin që përfundon me  31 Dhjetor 2018 

 

8 
 
 
 

PASQYRA E RRJEDHËS SË PARASË 
 

  Më 31 Dhjetor 2018 Më 31 Dhjetor 2017  

  (në euro)  (në euro)  

Rrjedha e parasë nga aktivitet operative      

Fitimi para tatimit  199,892 171,155 

Korrigjuar për:      

Zhvlerësimi 4 173,637 169,076 

Fitimi para ndryshimit në aktivitete operative  373,529  340,231  
    

Rritja/Zvogëlimi në llogaritë e arkëtueshme  50,570 (7,270) 

Rritja/Zvogëlimi në stoqet  62,965 (144,922) 

Rritja/Zvogëlimi në llogaritë e pagueshme  (53,381) (15,289) 

Tatimi në fitim  19,989 17,115 
Paraja e gjeneruar nga aktivitetet      
operative  453,671 189,865 

Paraja e gjeneruar nga aktivitetet      
investuese      

Blerja e aseteve fikse                                                                                                                             69,187 408,904 

Shitja e seteve fikse  0.00 0.00 

Paraja e gjeneruar në aktivitet investuese  (69,187) (408,904) 

Paraja e gjeneruar nga aktivitetet      
financuese      

Pagesat per kredi afatgjata  (292,502) (175,262) 

Marrja e kredive afatgjata  0 456,307 

Rritja/Zvogëlimi në kapital  0.00  0.00  

Paraja e gjeneruar nga aktivitetet financuese  (292,502) 281,040 

Neto rritja e parasë dhe ekuivalenteve të      
parasë  91,981 27,769 

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fillim të      
vitit  222,956 195,185 

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fund 

     

     
të vitit 7 314,937 222,956 
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1. Informata të përgjithshme 

 

 

 

“Agmia” Sh.p.k.  me  Nr unik identifikues: 810258352 Nrf:600015805 është një 

ndërmarrje me përgjegjësi të kufizuar e regjistruar në Kosovë. Adresa e regjistruar e zyrës 

dhe vendi bazë i afarizmit është  ne  Marie Shllaku Pn:  Gjilan. Aktiviteti i kryesor i “Agmia” 

Sh.p.k . është Shifra : 5211- Veprimtaria primare- Tregtia me shumice, ne,dyqane, jo te 

specializuara, për,ushqim pijet dhe duhan. Menaxhmenti  dhe  punonjës të përhershëm i 

menaxhuan operacionet ditore të “Agmia” Sh.p.k gjatë vitit 2018 /(2017)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ADOPTIMI I STANDARDEVE NDËRKOMBËTARE TË REJA DHE ATYRE TË RISHIKUARA PËR RAPORTIM 

FINANCIAR 

 

2.1  Standardet dhe interpretimet në fuqi në periudhën e raportuar 
Ndryshimet e mëposhtme të standardeve ekzistuese të publikuara nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të 

Kontabilitetit dhe interpretimet e publikuara nga Komiteti i Interpretimeve të Raportimeve Financiare 

Ndërkombëtare janë në fuqi për periudhën raportuese (efektiv për periudha vjetore që fillojnë më apo pas datës 

1 janar 2018): 

• Ndryshime të SNRF 4 Kontratat e Sigurimit 
Zbatimi i SNRF 4 dhe SNRF 9  
Përjashtime të përkohshme nga SNRF 9  
Zbatimi SNRF 9 Instrumentet Financiarë me SNRF 4 Kontratat e sigurimit (Ndryshimet në SNRF 4), 
publikuar në shtator të vitit 2016. Një njësi ekonomike do të zbatojë këto ndryshime, të cilat lejojnë 

siguruesit që plotësojnë kriteret specifike për të aplikuar një përjashtim të përkohshëm nga SNRF 9, për 

periudhat vjetore që fillojnë më 1 janarit 2018 dhe më pas.  

 

• Ndryshimet në SNK 28 Investimet në pjesëmarrjet dhe në sipërmarrjet e përbashkëta 

Përmirësimet vjetore të SNRF-ve Cikli 2014-2016, të publikuara ne Dhjetor 2016, kanë ndryshuar 

paragrafët 18 dhe 36A. Një njësi ekonomike do të zbatojë këto ndryshime në mënyrë retrospektive në 

përputhje me SNK 8 për periudhat vjetore që fillojnë më 1 janar 2018 e në vijim.  
 

• Ndryshimet në SNRF1 Adoptimi për Herë të Parë i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 

Përmirësime vjetore të SNRF-ve Cikli 2014-2016, të publikuara në Dhjetor 2016, ndryshuan paragrafët 39L 

dhe 39T dhe fshinë paragrafët 39D, 39F, 39AA dhe E3-E7. Një njësi ekonomike do të zbatojë këto 

ndryshime për periudhat vjetore nga 1 janar 2018 e në vazhdim. 
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• Ndryshime në SNRF 15 Të ardhurat nga Kontratat me Klientët 

Sqarimet në SNRF 15 Të Ardhurat nga Kontratat me Konsumatorët, të publikuara në Prill 2016, ndryshuan 

paragrafët 26, 27, 29, B1, B34-B38, B52-B53, B58, C2, C5 dhe C7, fshinë paragrafin B57 dhe shtuan 

paragrafët B34A, B35A , B35B, B37A, B59A, B63A, B63B, C7A dhe C8A. Një njësi ekonomike duhet të 

aplikojë këto ndryshime për periudhat vjetore raportuese që fillojnë në datën 1 Janar 2018 ose pas kësaj 

date. 

 

• Ndryshime në SNRF 2 Pagesa të bazuara në aksione 
Klasifikimi dhe Matja e Transaksioneve të Pagesave të Bazuara në Aksione (Ndryshimet në SNRF 2), të 

publikuara në qershor 2016, ka ndryshuar paragrafët 19, 30-31, 33, 52 dhe 63 dhe ka shtuar paragrafët 

33A-33H, 59A-59B, 63D dhe B44A-B44C dhe titujt që lidhen me to. Një njësi ekonomike duhet të zbatojë 

këto ndryshime për periudhat vjetore nga data 1 janar 2018 e në vazhdim. Lejohet zbatimi përpara kësaj 

date. Nëse një njësi ekonomike zbaton ndryshimet për një periudhë më të hershme, ajo duhet të japë 

informacione shpjeguese për këtë fakt. 

 

• Ndryshime të SNK 40 Aktiv afatgjatë material i investuar 

Transferimet e Aktiveve Afatgjatë Materiale të Investuara (Ndryshime në SNK 40), i publikuar në Dhjetor 

2016, ka ndryshuar paragrafët 57-58 dhe 84C-84E. Një njësi ekonomike do të zbatojë këto ndryshime për 

periudhat vjetore nga data 1 janar 2018 e në vazhdim. Lejohet zbatimi përpara kësaj date. Nëse një njësi 

ekonomike i zbaton këto ndryshime për një periudhë më të hershme, ajo duhet të japë informacione 

shpjeguese për këtë fakt. 

 

• KIRNF Interpretimi 22 Transaksionet dhe paradhënia në monedhë të huaj 

Ky Interpretim adreson mënyrën e përcaktimit të datës së transaksionit për përcaktimin e kursit të 
këmbimit që duhet përdorur si në njohjen fillestare të aktivit, shpenzimit ose të ardhurave (ose një pjese 

të tyre) që lidhen me paradhënien, ashtu dhe në çregjistrimin e një aktivi jo-monetar ose detyrimi jo-

monetar që rrjedh nga pagesa ose marrja e paradhënies në monedhë të huaj. 

 

 

• Ndryshim në SNRF1 Miratimi për Herë të Parë i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 

Ndryshimi zbatohet për periudhat raportuese vjetore që fillojnë më 1 janar 2018 e në vijim. Nëse një njësi 

ekonomike zbaton këtë Interpretim për një periudhë më të hershme, ky ndryshim do të zbatohet për atë 

periudhë të mëparshme. 
 

 

 

2.2 Standardet dhe interpretimet në fjalë nuk janë ende efektive 
Në datën e autorizimit të këtyre pasqyrave financiare të veçanta standardet, përmirësimet dhe  interpretimet e 

mëposhtme ishin publikuar por akoma në fuqi. 

 

 

• Ndryshime në SNRF 9 Instrumentet Financiare 
 Më 12 tetor 2017, BSNK publikoi 'Karakteristikat e Parapagimit me Kompensim Negativ (Ndryshime në 

SNRF 9)' për të adresuar shqetësimet rreth asaj se si SNRF 9 'Instrumentet Financiarë' klasifikon aktivet 

financiare të veçanta të parapagueshme. Përveç kësaj, BSNK sqaroi një aspekt të kontabilitetit për pasivet 

financiare pas një modifikimi. Ndryshimet duhet të zbatohen në mënyrë retrospektive për vitet fiskale që 

fillojnë më ose pas 1 janarit 2019. 
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• KIRFN 23 Pasiguria mbi Trajtimin e Taksave mbi të Ardhurat  
KIRFN 23 është lëshuar nga BSNK më 7 qershor 2017 dhe është efektive për periudhat që fillojnë më ose 

pas 1 janarit 2019, me leje të lejuara më parë. 

 

• SNRF 16  Qiratë 
SNRF 16 ofron një model gjithëpërfshirës për identifikimin e marrëveshjeve të qirasë dhe trajtimin e tyre 
në pasqyrat financiare për të dy qiramarrësit dhe qiradhënësit. SNRF 16 do të zëvendësojë udhëzimet 

aktuale të qirasë duke përfshirë SNK 17 Qiratë dhe interpretimet përkatëse kur të hyjë në fuqi për 

periudhat kontabël që fillojnë në ose pas 1 janar 2019. 

 

• SNRF 17 Kontratat e Sigurimit 
SNRF 17 kërkon që detyrimet e sigurimit të maten me një vlerë aktuale të përmbushjes dhe të 

sigurojnë një qasje më të njëtrajtshme të matjes dhe prezantimit për të gjitha kontratat e sigurimit. 

Këto kërkesa janë të dizajnuara për të arritur qëllimin e kontabilitetit konstant të bazuar në parime për 

kontratat e sigurimit. SNRF 17 zëvendëson SNRF 4 Kontratat e Sigurimeve që nga 1 Janari 2021. 
 

• Ndryshime në SNK 28 Interesat Afatgjata në pjesëmarrje dhe sipërmarrjet e përbashkëta  
Më 12 tetor 2017, BSNK publikoi "Interesat afatgjata në pjesëmarrje dhe sipërmarrjet e përbashkëta 

(Ndryshimet në SNK 28)" për të sqaruar se një njësi ekonomike zbaton SNRF 9 "Instrumentet 

Financiarë" për interesat afatgjatë në një shoqëri ose sipërmarrje të përbashkët që formon pjesë e 

investimit neto në pjesëmarrje ose sipërmarrje të përbashkët, por për të cilën nuk aplikohet metoda e 

kapitalit neto. Ndryshimet duhet të zbatohen në mënyrë retrospektive për vitet fiskale që fillojnë më 

ose pas 1 janarit 2019. 
 

• Ndryshime në SNK 19  Përfitimet e punonjësve Ndryshimi i Planit, Reduktimi  ose Zgjidhja 
Më 7 shkurt 2018, BSNK publikoi 'Ndryshimin e Planit, Reduktimin ose Zgjidhjen (Ndryshimet në SNK 

19)' për të harmonizuar praktikat kontabël dhe për të dhënë informacion më të rëndësishëm për 

vendimmarrje. Një njësi ekonomike zbaton ndryshimet për ndryshimet në plan, reduktimi  ose zgjidhja 

që ndodhin në ose pas fillimit të periudhës së parë të raportimit vjetor që fillon më ose pas 1 janarit 

2019. 
 

 

 

 

 

Miratimi i këtyre ndryshimeve në standardet dhe interpretime ekzistuese nuk kanë ndikuar në politikat kontabël të 

njësisë ekonomike. 
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3 . PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE TË RËNDËSISHME KONTABËL 

dheShpalosja e Pasqyrave Financiare per vitin 2018 
 

3.1 Bazat e përgatitjes dhe politikat kontabël 

 

Këto pasqyra financiarejanë përgatitur nëpajtim me StandardetNdërkombëtare për Raportimit Financiar(SNRF) 

tëlëshuarangaBordiiStandardeveNdërkombëtaretëKontabilitetit. Atojanëparaqiturnënjësimonetare Euro. 

Këto pasqyra financiare janë përgatitur në baza historike të kostos përveç rivlerësimit të pasurisë së 

caktuar për asete dhe detyrime të caktuara që janë vlerësuar me vlerën reale. 

 

3.2 Prona, impiantet dhe pajisjet  

Prona, pajisjet dhe impiantet janë matur me kosto minus zhvlerësimi i akumuluar dhe çdo humbje e 
akumuluar nga dëmtimi (rënia në vlerë). 

Zhvlerësimi ngarkohet në mënyrë që të ndahet kosto e pasurive minus vlera e tyre e mbetur përgjatë 
jetës së përdorimit të parashikuar, duke përdorur metodën lineare. Normat vjetore të mëposhtme janë 
përdorur për zhvlerësimin e pronës, impianteve dhe pajisjeve: 

Ndërtesat 5%  

Impiantet 20%  

Pajisjet, mobilieritë, kompjuterët 20% 

Nëse ka një tregues se ka pasur një ndryshim të rëndësishëm në normën e zhvlerësimit, jetën e 

dobishme ose vlerën e mbetur të një pasurie, zhvlerësimi i kësaj pasurie rishikohet në mënyrë 

prospektive për të pasqyruar pritshmëritë e reja. 

 

Dëmtimi (rënia në vlerë) i pasurive 

 

Në çdo datë të raportimit, prona, pajisjet dhe impiantet, pasuritë e tjera të paprekshme dhe investimet 

në pjesëmarrje rishikohen për të përcaktuar nëse ka ndonjë tregues se këto pasuri kanë pësuar ndonjë 

dëmtim, përkatësisht ndonjë humbje nga rënia në vlerë. Nëse ka një tregues për rënie të mundshme, 

shuma e rikuperueshme e çdo pasurie të prekur (ose grup pasurish të ngjashme) vlerësohet dhe 

krahasohet me vlerën e saj kontabël. Në qoftë se shuma e vlerësuar e rikuperueshme është më e ulët, 

vlera kontabël ulet deri nëshumën që vlerësohet se do të merret, ndërsa shuma e dëmtimit  (humbja nga 

rënia në vlerë) njihet menjëherë në pasqyrën e të ardhurave. 

 

Në mënyrë të ngjashme, në çdo datë të raportimit, stoqet vlerësohen për rënie të vlerës duke krahasuar 

vlerën kontabël neto të çdo artikulli të stoqeve (ose grupit të artikujve të ngjashëm) me çmimin e tij të 

shitjes minus kostot e shitjes. Nëse një artikull i stoqeve (ose grupi i artikujve të ngjashme) është i 

dëmtuar, vlera e tij kontabël reduktohet për çmimin shitës minus kostot e shitjes, dhe humbja nga rënia 

në vlerë njihet menjëherë në pasqyrën e të ardhurave. 

 

Në qoftë se dëmtimi (humbja nga rënia në vlerë) më pas kthehet, vlera kontabël e pasurisë (ose grup 

pasurish të ngjashme) rritet për vlerësimin e rishikuar të shumës së tij të rikuperueshme (çmimi shitës 
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minus kostot e e shitjes, në rastin e stoqeve), por jo në tejkalimin e shumës që do të ishte përcaktuar 

nëse nuk do ishte njohur asnjë humbje nga rënia në vlerë për pasurinë (grup pasurish të ngjashme) në 

vitet e mëparshme. Një anulim i një humbjeje nga rënia në vlerë njihet menjëherë në pasqyrën e të 

ardhurave. 

 

 
 

3.3 Stoqet 

 
Kostoja e stoqeve përfshinë kostot e ndërlidhura drejtpërdrejt me blerjet, njësitë e shitjeve. 
Raportimi i stoqeve është bërë me çmimin e kostos. 

 
 

 

3.4 Të arkëtueshme dhe kerkesat tjera tregtare 

 
Të arkëtueshmet tregtare janë regjistruar fillimisht me shumën e arkëtuar kundër shitjes së 

produkteve. Më pas të arkëtueshmet tregtare janë dhënë në koston nominale minus lejimi për borxhet e 

dyshimta. 

 

 

 
 

3.5 Paraja dhe ekuivalentet e parasë 

 
Paraja dhe ekuivalentet e parasë përfshijnë të holla në bankë dhe në dorë. Për qëllime të rrjedhës së 

parasë, paraja dhe ekuivalentet e parasë përfshijnë para në dorë dhe të parave të gatshme të mbajtura 

në bankat, duke përfshirë depozitat me afat maturimi më pak se tre muaj. 

 

 
 
3.6 Njohja e të Hyrave 

 
Të hyrat nga shitja e mallrave njihen kur mallrat janë dorëzuar dhe pronësia është bartur. 
Të ardhurat maten me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar ose të arkëtueshme. Të ardhurat 
zvogëlohen për kthimet e konsumatorëve, zbritjet dhe lejimet tjera të ngjashme. 
 
Tatimi në fitim 

Tatimi në fitim paraqet shumën e tatimit të pagueshëm aktual dhe të tatimin e shtyrë. Tatimi i 
pagueshëm aktual është i bazuar në fitimin e tatueshëm të vitit. 

Tatimi i shtyrë njihet nga diferencat ndërmjet vlerës kontabël të pasurive dhe detyrimeve në pasqyrat 

financiare dhe bazat e tyre përkatëse tatimore (të njohura si diferencat e përkohshme). Detyrimet e 

shtyra tatimore njihen për të gjitha diferencat e përkohshme të cilat pritet të rrisin fitimin e tatueshëm 

në të ardhmen. Pasuritë e shtyra tatimore njihen për të gjitha diferencat e përkohshme të cilat pritet të 
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zvogëlojnë fitimin e tatueshëm në të ardhmen dhe çdo humbje tatimore ose kreditim tatimor të 

papërdorur. Pasuritë eshtyra tatimore maten me shumën më të lartë që, në bazë të fitimit të tatueshëm 

të tanishëm ose të ardhshëm të vlerësuar, ka më shumë gjasa që të rimerret sesa që të mos rimerret. 

 

Vlera kontabël neto e pasurive të shtyra tatimore rishikohet në çdo datë të raportimit dhe rregullohet 

për të pasqyruar vlerësimin aktual të fitimeve të tatueshme në të ardhmen. Çdo rregullim njihet në fitim 

ose humbje. 

 

 

3.7 Detyrimet 

Një detyrim njihet në qoftë se, si rezultat i ngjarjeve në të kaluarën, Kompanisë i lindin detyrime ligjore 

ose konstruktive të cilat mund të parashikohen me besueshmëri dhe është e mundur që të ndodhë një 

dalje e përfitimeve ekonomike për shlyerjen e detyrimit.  

 

3.8 Llogarit e pagueshme 

 

Llogaritë e pagueshme tregtare janë detyrime në bazë të afateve normale të kreditimit dhe nuk bartin 

interes. Të pagueshmet tregtare të shprehura në monedhë të huaj shprehen në valutën Euro duke 

përdorur kursin e këmbimit në datën e raportimit. Fitimet ose humbjet e këmbimit valutor janë të 

përfshira në të ardhurat e tjera apo shpenzimet e tjera. 

 

Llogarit e Pagueshme njihen kur shuma është e përcaktueshme dhe obligimi për te paguar këtë shume 

ekzistonsi rezultat i veprimtarive ekonomike. Ato paraqiten sipas kostos. 

 

 

3.9 Kreditë bankare dhe mbitërheqjet 

Shpenzimet e interest regjistrohen në bazë të metodës së interest efektiv dhe janë përfshirë në 

shpenzimet financiare. 

 

3.10 Shpenzimet e periudhës 

    Shpenzimet janë njohur ne momentin e ndodhjes 
 
Shpenzimet operative dhe shpenzimet tjera njihen në Pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve në 

datën e kryerjes së shërbimit, marrjes së përfitimit ose në datën e origjinës. 

 

Kostot e huamarrjes 
 

Të gjitha kostot e huamarrjes njihen në pasqyrën e të ardhurave në periudhën në të cilën kanë ndodhur. 
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Llogaritë e arkëtueshme tregtare  

Ekspozimi i Kompanisë ndaj riskut të kredisë është i ndikuar kryesisht nga karakteristikat individuale të secilit klient.Ky 
ekspozim mund të varet nga risku i mos pagesës në industri dhe tregun e brendshëm në të cilën vepron Kompania.  
Kompania krijon një lejim për dëmtimet që pasqyrojnë vlerësimet e saj të humbjeve të shkaktuara në lidhje me te arkëtueshmet 
tregtare, të arkëtueshmet tjera dhe investimet. komponentët kryesorë të këtyre lejimeve janë komponentë të veçantë të humbjes 
që ka të bëjë me ekspozimet individuale të rëndësishme, dhe një komponentë e përbashkët e humbjes e themeluar për asetet të 
ngjashme të kompanisë në lidhje me humbjet që kanë ndodhur, por ende të pa identifikuara. Lejimi për humbjet e përcaktohet 
në bazë të të dhënave historike të statistikave të pagesave për asete të ngjashme financiare. 
 

Analiza e riskut të kredisë  
Ekspozimi maksimal i kompanisë ndaj rrezikut të kredisë është i kufizuar në vlerën bartëse të aseteve financiare të njohura në 
datën e raportimit, financiar si më poshtë: 
 
  2018 2017 

Paratë në arke  291,938 209,214 
Paratë në llogari bankare 22,999 13,741 
Llogari të arkëtueshme 392,247 442,816 

Stoqet 526,763 589,727 

  1,233.947   1,255,498 
 
Riskut i kreditit për para dhe ekuivalentet e parasë konsiderohet i papërfillshëm, pasi që homologët janë banka me reputacion. 
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3 MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 
 
3.4 Risku i likuiditetit 
 
Kompania menaxhon nevojat e saj të likuiditetit duke qenë i kujdesshëm në pagesat e borxheve për detyrimet financiare 
afatgjate, si dhe hyrjet e parave të parashikuara dhe daljet e parasë nga aktivitetet e përditshme të biznesit. Nevojat për 
likuiditetin monitorohen në kohë të ndryshme, në bazë ditore dhe javore, si edhe në bazë të një projektimi përsëritës 30 ditësh. 
Nevojat e likuiditetit afatgjatë për një periudhë prej 180 deri  360 ditësh planifikohen çdo muaj. Kërkesa neto e parave 
krahasohet me mundësitë në dispozicion të huamarrjes në mënyrë që të përcaktoj ndonjë tepricë apo ndonjë mungesë. Kjo 
analizë tregon se mundësitë e huamarrjes në dispozicion pritet të jenë të mjaftueshme gjatë periudhës në vrojtim. 
 
Më 31 Dhjetor 2018 dhe 2017, detyrimet e kompanisë kishin maturitet(duke përfshirë pagesat e interesit, ku është e 
aplikueshme) të shpalosurar si më poshtë: 
 

ASETET 
2018 2017

 
   

Paratë në arkë 291,938 209,214  
Paratë në bankë 22,999 13,741  
Llogari të arkëtueshme 392,247 442,816  
Stoqet 526,763 589,727  

Total asetet qarkulluese 1,233.947   1,255,498  

DETYRIMET      
Të pagueshmet tjera 1,480,868 1,484,126  

Mbitërheqjet dhe Kredit 48,497  49,310  

Total detyrimet afatshkurta 1,529,365  1,533,436 

Hapsira e likuiditetit  (295,418)  (307,938) 
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4. PRONA, IMPIANTET DHE PAJISJET 
 

 

  Toka Ndertesa  Pajisjet  Automjetet Total  

Kosto Historike (në euro)   (në euro)   (në euro)   (në euro)   (në euro)  

Më 1 Janar 2017 0.00 2,952,216.04 285,940 0.00 3,238,156.04

Shtesat gjatë vitit 0.00 387,854  21,050  0.00 408,904 

Shlyerjet gjatë vitit 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 

Më31 Dhjetor 2017 0.00  3,340,070.04 306,990.00 0.00 3,647,060.04 

Zhvleresimi        

Më 1 Janar 2017 0.00  947,135.83 213,508.98 0.00  1,160,644.81 

Zhvleresimi i vitit 0.00  126,717 42,358 0.00  169,076 

Zbritjet -rregullimet 0.00  0.00 0.00 0.00  0.00 

Më 31 Dhjetor 2017 0.00 1,073,852.83 255,866.98 0.00 1,329,719.81

Më 1 Janar 2018 0.00 3,340,070.04 306,990.00 0.00 3,647,060.04

Shtesat gjatë vitit 0.00 41,576 27,611 0.00 69,187

Shlyerjet gjatë vitit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Më 31 Dhjetor 2018 0.00  3,381,647 334,601 0.00 3,716,248 

Zhvleresimi  

Më 1 Janar 2018 0.00 1,073,852.83 255,866.98 0.00 1,329,719.81

Zhvleresimi i vitit 0.00 128,043 45,593 0.00 173,636

Zbritjet -rregullimet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Më 31 Dhjetor 2018 0.00 1,201,897 301,461 0.00 1,503,358

Vlera neto e Aseteve               

Më 31 Dhjetor 2018 0.00  2,179,750.30 33,140.07 0.00 2,212,890.37                 

Më 31 Dhjetor 2017 0.00 2,266,216.99 51,122.48 0.00 2,317,339.47                
  

 

 
5. STOQET     

  Më 31 Dhjetor 2018   Më 31 Dhjetor 2017 

  (në euro)   (në euro) 

Stoqet e mallit ne fillim te vitit  589,727 444,805 

Blerjet e mallit gjat vitit 3,506,116  3,603,405 

Totali i stoqeve ne dispozicion 4,095,844  4,048,210 

Shitjet e malli gjat vitit 3,569,081  3,458,483 

Stoku ne fund te vitit 526,763 589,727 
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6. TË ARKETUESHMET TREGTARE DHE KËRKESAT TJERA 

 
  Më 31 Dhjetor 2018 Më 31 Dhjetor 2017

  (në euro) (në euro)

Te arkëtueshme tregtare 134,445 131,337 

Avanset e dhëna 257,802 218,440 

Parapagimi i TVSH-së 0 93,040 

Parapagimet e tatimit në fitim 0.00  0.00 

  392,247  442,817

 

 
7. PARAJA DHE EKUIVALENTËT E PARASË 

 
    Më 31 Dhjetor 2018 Më 31 Dhjetor 2017 

    (në euro) (në euro) 
Paraja në Arkë 291,938  209,214 

Paraja në Banka 22,999   13,741 

 Ghjithesejt keshi   314,937  222,956  

                        

8. HUAMARRJET         

    Më 31 Dhjetor 2018 Më 31 Dhjetor 2017 

    (në euro) (në euro) 

Pjesa afatgjate         

 Procredit bank Loan E 29415 3,730  3,730 

 Procredit bank Loan E 40571  1,847   1,847 

 Procredit BAnk Loan E 25115  7,843   7,843 

 Procredit Bank Loan E 39237  7,113   7,113 

 Kredi tjera  28,626   28,626 

 Pro Credit Loan no.50059954  0.00   77,254 

 Pro Credit Loan 50060645  244,108   351,722 

 Kredi 75002685  37,330   104,584 

         Gjithesejt detyrimet afategjata G 330.598  582,720 
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 Pjesa afatshkurtër         

 Kredi bankare  48,497   49,310 

         Detyrimi per tvsh   0.00  0.00 

         Tatimet dhe kontributet    0.00  1,178 

 Gjithesejt detyrimet afateshkurta   48,497  50,488 

 Totali i huave   379,095      633,208             
 
9. TË PAGUESHMET TREGTARE DHE TË TJERA 
 Më 31 Dhjetor 2018 Më 31 Dhjetor 2017

 (në euro) (në euro)

Furnitorët  506,192 527,541

Tatimet tjera 0.00 0.00

Detyrimet tjera rrjedhëse 
974,676

1,004,716

TVSH e pagueshme 0.00 0.00

Totali i detyrimeve  1,529,365 1,582,746

 
Detyrimet tjera rrjedhese ne shume prej 1.023,173,00€ jane te bartura nga vitiet e kaluara dhe ne te ardhmen mund te kene 
efekte financiare per kmpanine. 
 
10. KAPITALI 
Kompania”Agmia ”shpk  shoqëri me përgjegjësi te kufizuar disponon me  kapital ne shume prej 1.208.738.00€ 
me pronar Ahmet Demiri.me NrID: 1030692353.dhe fitime te mbajtura ne shume prej:378.134.71€. 
 
      
 Më 31 Dhjetor 2018 Më 31 Dhjetor 2017

 (në euro) (në euro)

Ahmet Demiri  1,208,738 1,208,738

Fitimet  e mbajtuara 378,135 198,634

Me 31 Dhjetor 2018/2017  1,586,874 1,407,372
                                                                                                                  
 
11. TË HYRAT OPERATIVE 
 Më 31 Dhjetor 2018 Më 31 Dhjetor 2017

 (në euro) (në euro)

Te hyrat nga shitjet 4,315,155 4,199,450

Te hyrat  tjera 0.00 0.00

Totali te hyrat  4,315,155 4,199,450

 
12. KOSTO E MALLIT TË SHITUR 
 Më 31 Dhjetor 2018 Më 31 Dhjetor 2017

 (në euro) (në euro)

Kosto e mallit te shitur 3,569,117 3,458,482

Totali  kosto e mallit te shitur 3,569,117 3,458,482
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13. SHPENZIMET E PERSONELIT 
 Më 31 Dhjetor 2018 Më 31 Dhjetor 2017

 (në euro) (në euro)

Pagat bruto 169,470 165,485

Kontributi I punedhenesit 8,473 8,322

Totali i pagave  177,943 173,807

 

 
14.SHPENZIMET TJERA OPERATIVE     

 

Më 31 Dhjetor 2018
   

Më 31 Dhjetor 2017
 

 (në euro)  (në euro)

Shpenzimet e energjise elektrike 62,618 75,951

Shpenzimet e derivateve 1,975 696

Shpenzimet e mirmbajtjes 50,053 14,186

Shpenzimet e shitjes 0 2,177

Shpenzimet e Ptk&internetit 1,318 1,209

Shpenzimet e taksave Komunale 0 0.00 

Shpenzimet tjera 59,550  132,708

 194,567 226,928     
 

 
15. SHPENZIMET FINANCIARE 

 
Më 31 Dhjetor 2018

   
Më 31 Dhjetor 2017

 

 (në euro)  (në euro)

Shpenzimet e interesit 27,470 35,653

Shpenzimet e provizionit bankar 12,932 15,278

Gjithesejt shpenzimet financiare 40,402 50,931

 
16. TATIMI NË FITIMI 

 
Tatimi në të ardhurat e korporatave është përfshirë në pasqyrat financiare në pajtim me legjislacionin tatimor në Kosovës : 
Ligjit nr. 05-L/029 për vitin 2018 dhe rregulloret tjera plotësuese aktuale. Sipas këtij ligji tatimi në fitim është 10%. Kompania 
ka operuar me fitim për vitin 2018=199,891.66 dhe  ne vitin 2017=171,155.20€euro 
 
17. ZOTIMET DHE KONTINGJENTET 
 
Detyrimet tatimore  
Librat e Kompanisë dhe regjistrimet nuk ishin audituar nga autoriteti i tatimeve për 2018 lidhur me tatimet. Prandaj, detyrimet 
tatimore të Kompanisë mund të mos konsiderohen si të përfunduara. Një provizion për ndëshkime dhe tatime shtesë, nëse do 
kishte ndonjë, që mund të vjen, gjatë kësaj faze, nuk mund të përcaktohet me ndonjë saktësi të arsyeshme. 

 
Zotimet kapitale  
Nuk ka ndonjë zotim kapital domethënës të kontraktuar në datën e bilancit të gjendjes që tani më nuk është njohur në pasqyrat 
financiare. 
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18. TRANSAKCIONET E PALËVE TË LIDHURA 

 

Palet konsiderohen sit e lidhura nese njera pale e ka aftesine te kontrolloje ose ushtron ndikim te rendesishemm mbi palen tjeter 

ne marrjen e vendimeve financiare ose operacionale,ose palet jane nen kontrolle te perbashket ne kompani. 
Kompania  ”Agmia” shpk nuk ka transakcione  me pale te lidhura per vitin 2018. 
Një permbledhje e transakcioneve ne palet  te lidhura do te ishte  shpalosur si ne tabelen e dhene  me poshte. 
 

 

Palët e lidhur Shitjet Blerjet Kërkesa Obligimi Pagat 

Fund viti 2018      

”Kompania” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

”Kompania” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 
19. NGJARJET PAS DATËS RAPORTUESE 

 
Ngjarjet pas përfundimit të vitit raportues në bilancin e gjendjes, dhe të cilat japin informacione shtesë për pozitën e Kompanisë 
në datën e bilancit të gjendjes (ngjarjet rregulluese) janë të reflektuara në pasqyrat financiare. Ngjarjet pas përfundimit të vitit të 
cilat nuk janë të rregulluara janë shpalosur në shënimet plotësuese kur ngjarja reflekton vlera materiale.Nuk ka ngjarje te 
rendesishme pas dates se raportimit qe mund te kerkojne rregullime ose shpalosje ne pasqyrat financiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Drejtori i përgjithshëm  Drejtori financiar  
 

______________________  ___________________ 

 



Emri i kompanisë: "Agmia" shpk 
Numri fiskal: 600015805
Adresa: Marie Shllaku Pn 
Komuna: Gjilan

I. BILANCI I GJENDJES

Viti vijues Viti i kaluar

A
B 2,212,890.37 2,317,339.23
I 0.00 0.00
1
2
3
4
II 3.2 2,212,890.37 2,317,339.23
1 0.00 0.00
2               2,179,750.30 2,266,216.58
3                     33,140.07 51,122.65
4
5
6
7 0.00
III 0.00 0.00
1
2
3
4
5
6
IV
C 1,233,946.53 1,255,500.03
I 3.3 526,762.75 589,727.57

 1.
 2.
 3. 526,762.75 589,727.57
 4.
 5.
 II 3.4 392,246.96 442,816.79

  1. 
 2. 134,445.20 131,336.94
 3.
 4.

Llogaritë e arkëtueshme tregtare

Investimet në letra me vlerë
Huatë e dhëna, depozitat dhe të ngjashme

Pajisjet dhe makineritë 
Veglat, inventari i repartit dhe mjetet transportuese

Mallrat e listuara në bursë

Pasuritë tjera financiare joqarkulluese
PASURITË E SHTYRA TATIMORE

STOQET (1 deri 5)
Lënda e parë dhe materiali
Prodhimtaria në vijim
Produktet e gatshme

Pasuritë tjera qarkulluese për shitje

Llogaritë e arkëtueshme nga filialat

Llogaritë e arkëtueshme nga punëtorët

Nr.i 
shënimit

PASURITË
KAPITALI I THIRRUR I PAPAGUAR

Pasuritë tjera të paprekshme

PASURITË  E PAPREKSHME (1 deri 4)

PASURITË  E PREKSHME  (1 deri 7)
Toka 

Objektet ndërtimore

Llogaritë e arkëtueshme nga filialet

LLOGARITË E ARKËTUESHME (1 deri 6)

PASURITË QARKULLUESE  (I+II+III+IV)

Pasuritë biologjike

RAPORTI FINANCIAR VJETOR PËR SHOQËRITË TREGTARE  

Shumat në euro

Më datën :  31/12/2018

Emërtimi i zërit

PASURITË JOQARKULLUESE (I+II+III+IV)

Kostot e zhvillimit
Patentat, licencat, markat tregtare, softueri dhe të 
Emri i mirë (Goodwilli)

Pasuritë tjera të prekshme
Investimet në patundshmëri
PASURITË FINANCIARE JOQARKULLUESE (1 deri 6)
Aksionet tek filialat 
Huatë e dhëna ndërmarrësve të ndërlidhur 
Investimet në ortakëri

Shenja e 
zërit



 5.
 6. 257,801.76 311,479.85
 III 0.00 0.00
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 IV 3.5 314,936.82 222,955.67
E 3,446,836.90 3,572,839.26
F

 A 1,586,873.71 1,407,372.49
I 1,208,739.00 1,208,738.00

 II
 III 0.00 0.00
 1.
 2.
 3.
 4.
 IV
V 198,232.22 44,594.81
VI 179,902.49 154,039.68
VII
B 3.7 330,598.12 582,720.54
1
2
3 3.9 330,598.12 582,720.54
4
5 3.8
6
7
8
C 3.7 1,529,365.07 1,582,746.23
1
2 48,496.96 49,310.08
3 3.9
4
5 3.8 506,192.10 527,541.28
6
7
8 0.00 0.00
9 0.00 1,178.58

10
11 974,676.01 1,004,716.29

D 3,446,836.90 3,572,839.26

 E

A
1
2

Obligimet për letra me vlerë 

DETYRIMET AFATSHKURTA (1 deri 11)
Obligimet ndaj filialave

INTERESI MINORITAR
DETYRIMET AFATGJATA (1 deri 8)

Obligimet për hua, depozita dhe të ngjashme
Obligimet ndaj bankave dhe institucioneve tjera 
Obligimet afatgjata për avance 

Llogaritë tjera të pagueshme

Llogaritë e pagueshme tregtare 

Obligimet ndaj filialave

FITIMET/HUMBJET E BARTURA 

Llogaritë e arkëtueshme nga shteti dhe institucionet 

Huatë e dhëna, depozitat dhe të ngjashme

GJITHSEJT PASURITË (A+B+C+D+E)

Llogaritë tjera të arkëtueshme
PASURITË FINANCIARE QARKULLUESE (1 deri 6) 
Aksionet tek filialat 
Huatë e dhëna ndërmarrësve të ndërlidhur 
Investimet në ortakëri
Investimet në letra me vlerë

PARATË NË BANKË DHE ARKË

Rezervat ligjore
Rezerva për aksionet vetjake
Rezervat statutore 
Rezervat tjera 
REZERVAT E RIVLERËSIMIT

I takon interesit minoritar

Obligimet ndaj të punësuarëve
Obligimet për tatime dhe kontribute
Obligimet ndaj aksionarëve për dividenda
Obligimet tjera afatshkurta
GJITHSEJ EKUITETI AKSIONAR, REZERVAT DHE 
DETYRIMET (A+B+C+D)
ZËRAT JASHTË BILANCIT

Iu takon pronarëve te kompanisë mëmë
EKUITETI AKSIONAR DHE REZERVAT
Vetëm për Raportet e konsoliduara 

Detyrimet e shtyra tatimore

Pasuritë tjera financiare joqarkulluese

FITIMI APO HUMBJA E VITIT FINANCIAR

ZËRAT JASHTËBILANCORË
EKUITETI AKSIONAR, REZERVAT DHE DETYRIMET
EKUITETI AKSIONAR DHE REZERVAT 
KAPITALI THEMELUES (I REGJISTRUAR ) 
KAPITALI REZERVË
REZERVAT NGA FITIMI (1 deri 4)

Obligimet për hua, depozita dhe të ngjashme
Obligimet ndaj bankave dhe institucioneve tjera 
Obligimet afatgjata për avance 
Llogaritë e pagueshme tregtare 
Obligimet për letra me vlerë 
Llogaritë tjera të pagueshme



Viti vijues Viti i kaluar
I 3.6 4,315,155.13 4,199,450.61
1 4,315,155.13 4,199,450.61
2
3
II 3.10 4,074,836.30 4,028,295.41
1
2
3 3.11

3,569,116.88 3,458,482.83

4 3.12
169,469.92 165,485.46

8,473.50 8,322.27
5 173,636.57 169,076.32
6 154,139.43 226,928.53
7
III 0.00 0.00
1
2
3
4
5
IV 40,427.18 0.00
1
2
3
4 40,427.18 0.00
V
VI
VII 4,315,155.13 4,199,450.61
VIII 4,115,263.48 4,028,295.41
IX 199,891.66 171,155.20
X
XI                 19,989.17 17,115.52
XII 179,902.49 154,039.68
XIII 0.00 0.00

A
1
2

TE HYRAT (1 deri 3)

Shenja e 
zërit Emërtimi i zërit Nr.i 

shënimit

Për periudhën   01.01.2018 deri  31.12.2018

Shumat në euro

II. PASQYRA E TË ARDHURAVE 

a) Pagat dhe meditjet bruto

Të hyrat nga shitja
Të hyrat nga përdorimi i produkteve, mallrave 
Të hyrat tjera afariste
SHPENZIMET (1 deri 7)
Zvogëlimi i vlerës së stoqeve
Rritja e vlerës së stoqeve
Shpenzimet e materialit (a+b+c)
a) Materiali dhe lënda e parë
b) Shpenzimet e mallit të shitur
c) Shpenzimet tjera
Shpenzimet e pagave (a+b)

Kamatat, diferencat e kursit, dividentat dhe të 

b) Kontributi për sig.pens/Punëdhënës
Zhvlerësimi
Shpenzimet tjera
Shpenzimet tjera afariste
TE ARDHURAT FINANCIARE (1 deri 5) 
Kamatat, diferencat e kursit, dividentat dhe të 
Kamatat, diferencat e kursit, dividentat dhe të 
Pjesa e të hyrave nga filialat
Fitimi i parealizuar 
Të ardhurat tjera financiare 
TË DALAT FINANCIARE (1 deri 4)

HUMBJA E PERIUDHËS (X+XI) ose (XI-IX)

Kamatat, diferencat e kursit, dividentat dhe të 
Humbja e parealizuar 
Të dalat tjera financiare 
Të ardhurat tjera të pazakonshme
Të dalat tjera të pazakonshme
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I+III+V)
GJITHSEJ SHPENZIMET (II+IV+VI)
FITIMI PARA TATIMIT (VII-VIII) 
HUMBJA PARA TATIMIT (VIII-VII)
TATIMI NË FITIM
FITIMI NETO (IX-XI)

Vetëm për Raportet e konsoliduara
FITIMI/HUMBJA E PERIUDHËS
Iu takon pronarëve te kompanisë mëmë
I takon interesit minoritar



Viti vijues Viti i kaluar

1 1,208,739.00 1,208,738.00

2 0.00 0.00

3 198,232.22 44,594.81

4 179,902.49 154,039.68

5

6

7

8

1,586,873.71 1,407,372.49

9

10

11

12

13

14

0.00 0.00

a)

b) I takon interesit minoritar

Korrigjimi i gabimeve materiale nga periudhat paraprake

Ndryshime tjera në ekuitett

Rritja apo zvogëlimi i tërësishëm në kapital (9 deri 14)

Vetëm për Raportet e konsoliduara

Iu takon pronarëve te kompanisë mëmë

Ndryshimi në politikat kontabel

Rezervat e kapitalit

Fitimet e mbajtura ose humbjet e akumuluara

Fitimi ose humbja nga viti vijues

Rivlerësimi i pasurive joqarkulluese të prekshme 

Rivlerësimi i pasurive joqarkulluese të paprekshme

Rivlerësimi i pasurive financiare në dispozicion për shitje

Rivlerësime tjera

Gjithsej kapitali dhe rezervat (1 deri 8) 

Diferenca të kursit nga investimet neto në  afarizmin në  botën 
e jashtme

Tatimet aktuale dhe të shtyra

Mbrojtja e rrjedhës së parasë 

Kapitali i regjistruar

Shenja e 
zërit

Emërtimi i zërit
Nr.i 

shënimit
Shumat në euro

Për periudhën :   01/01/2018  deri 31/12/2018

IV. PASQYRA E NDRYSHIMEVE NË EKUITET



Viti vijues Viti i kaluar

I 179,902.49 154,039.68

1

2

3

4

5

6

III

V. 0.00 0.00

1

TATIMI NË FITIMIN TJETËR GJITHËPËRFSHIRËS

FITIMI/HUMBJA GJITHËPËRFSHIRËSE E PERIUDHËS (II-
III)

FITIMI/ HUMBJA GJITHËPËRFSHIRËSE E PERIUDHËS

Iu takon pronarëve te kompanisë mëmë

Pjesëmarrja në fitimin/humbjen tjetër gjithëpërfshirëse 
të filialave

II.

FITIMI/HUMBJA TJETËR GJITHËPËRFSHIRËSE PARA 
TATIMIT 0.00

Diferencat e kursit nga përllogaritja e afarizmit jashtë 
vendit
Ndryshimi i rezervave revalorizuese të pasurive 
joqarkulluese të prekshme dhe të paprekshme
Fitimi ose humbja nga baza e vlerësimit të serishëm 
financiar te pasurise së disponueshme për shitje
Fitimi ose humbja nga masat mbrojtëse për rrjedhën e 
parasë 
Fitimi ose humbja nga masat mbrojtese për investimet 
neto jashtë vendit 

0.00

PASQYRA PËR FITIMIN TJETËR GJITHËPËRFSHIRËS (SNRF)

(1 deri 6)

Shenja e 
zërit

Emërtimi i zërit
Nr.i 

shënimit

FITIMI/HUMBJA E PERIUDHËS (XII ose XIII)

Shumat në euro



Viti vijues Viti i kaluar

1 199,891.66 171,155.20
2 173,636.57 169,076.32
3       (17,117.52)
4                 50,569.83 
5                 62,964.82 
I 487,062.88 323,114.00
1                 53,381.16 15,288.82
2 7,270.41
3 144,921.90

II 53,381.16 167,481.13

A 433,681.72 155,632.87

1
2
3
4
5
III 0.00
 1.                 69,187.47 408,904.43
 2.
 3.

 IV 69,187.47 408,904.43

 B                (69,187.47)     (408,904.43)

 1.
 2. 456,306.61
 3.
 V 0.00 456,306.61
 1.               252,122.42 175,266.38
 2.
 3.
 4.
 5.                 20,390.68 

 VI 272,513.10 175,266.38

 C -272,513.10 281,040.23

D 91,981.15 27,768.67

E 222955.67 195,187.00

F 314,936.82 222,955.67

RRJEDHA NETO E PARASË (A+B+C)
PARATË DHE EKUIVALENTËT E PARASË NË FILLIM 
TE PERIUDHËS
PARATË DHE EKUIVALENTËT E PARASË NË FUND TË 
PERIUDHËS (D+E)

Pagesat e parasë për dividenta
Pagesat e parasë për lizingun financiar
Pagesat e parasë për ri-blerjen e aksioneve vetjake 
Pagesa tjera të parasë për aktivitetet financuese
GJITHSEJ PAGESAT E PARASË PËR AKTIVITETET 
FINANCUESE          (1 deri 5)
RRJEDHA NETO E PARASË NGA AKTIVITETET 
FINANCUESE (V-VI)

Pagesat e parasë për pagimin e kryegjësë së kredisë 

GJITHSEJ ARKËTIMET E PARASË NGA AKTIVITETET 
Pagesat e parasë për blerjen e pasurive 
Pagesat e parasë për blerjen e pronës dhe 
Pagesa tjera të parasë për aktivitetet investuese
GJITHSEJ PAGESAT E PARASË NGA AKTIVITETET 
INVESTUESE         (1 deri 3)

RRJEDHA NETO E PARASË NGA AKTIVITETET 
INVESTUESE (III-IV)

 RRJEDHA E PARASË NGA AKTIVITETET FINANCUESE
Arkëtimet e parasë nga emetimi e  instrumenteve 
Arkëtimet e parasë nga kryegjeja e kredisë, 
Arkëtimet tjera të parasë nga aktivitetet financuese
GJITHSEJ ARKËTIMET E PARASË NGA AKTIVITETET 

Arkëtimet tjera të parasë nga aktivitetet investuese

Rritja e përgjithshme e rrjedhës së parasë nga 
Zvogëlimi i detyrimeve afatshkurta
Rritja e kërkesave afatshkurta
Rritja e stoqeve
Zvogëlimi i përgjithshëm i rrjedhës së parasë nga 
aktivitetet operative (1 deri 3)
RRJEDHA NETO E PARASË NGA AKTIVITETET 
OPERATIVE (I-II)

RRJEDHA E PARASË NGA AKTIVITETET INVESTUESE
Arkëtimet e parasë nga shitja e pasurive 
Arkëtimet e parasë nga shitja e pronës dhe 
Arkëtimet e parasë nga interesi
Arkëtimet e parasë nga dividentat

Zvogëlimi i stoqeve

METODA INDIREKTE   Për periudhën :   01/01/2017 deri 31/12/2017

Shenja e 
zërit Emërtimi i zërit Nr.i 

shënimit

 RRJEDHA E PARASË NGA AKTIVITETET OPERATIVE
Fitimi para tatimit
Zhvlerësimi
Rritja e detyrimeve afatshkurta
Zvogëlimi i kërkesave afatshkurta 

Shumat në euro

III. PASQYRA E RRJEDHËS SË PARASË 



G
RRITJA (ZVOGËLIMI) I PARASË DHE 
EKUIVALENTËVE TË PARASË
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