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1. TË PËRGJITHSHME 
 

N.P.T.”Abi & Elif 19” Prizren është themeluar në pajtim me normat rregullative të kësaj 
lëmie dhe është regjistruar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, në Zyrën e Regjistrimit të 
Ndërmarrjeve Biznesore dhe Emrave Tregtar në Prishtinë. Data e regjistrimit: 31.03.2004, 
NRB: 70126001, Numri fiskal: 600040076. Lloji i biznesit: Shoqëri me përgjegjësi të 
kufizuara. Persona të autorizuar:  Afrim Arzuallxhiu 
Veprimtaria kryesore: Përpunimi dhe konservimi i pemëve dhe perimeve, Aktiviteti dytësor: -
Ndërmjetësimi në tregtinë e produkteve të llojllojshme. Aktivitete tjera: Kulturat e perimeve, 
hortikultura dhe fidanishtja e mbledhjes së kërpudhave pyjore, Tregtia tjetër me shumicë, 
Tregtia me pakicë e pemëve dhe perimeve, Restorante, Furnizimi me ushqim të përgatitur, etj 
Adresa:   Prizren,  Rr. Tirana p.n. Republika e Kosovës 
Numri mesatar i të punësuarve gjatë vitit 2017 ka qenë 63. 

 
2. POLITIKAT KONTABËL 

 
Politikat kontabël të miratuara në përgatitjen e këtyre pasqyrave financiare janë përcaktuar 
më poshtë. 
 
2.1. Deklarata e pajtueshmërisë 
Këto pasqyra financiare janë përgatitur nё pajtueshmëri me Standardet Ndërkombëtare të 
Raportimit Financiar (SNRF) që janë lëshuar nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit (BSNK).  
 
2.2 Baza e përgatitjes 
Pasqyrat financiare janë përgatitur mbi parimin e kostos historike. Pasqyrat financiare janë 
përgatitur duke përdorur bazat e matjes të specifikuara nga SNRF për secilin lloj të aseteve, të 
detyrimeve, të ardhurave dhe shpenzimeve. Bazat e matjes janë përshkruar më gjerësisht në 
politikat kontabël më poshtë. 
Përgatitja e këtyre pasqyrave financiare në përputhje me SNRF kërkon përdorimin e 
vlerësimeve të caktuara kontabël. Gjithashtu nga menaxhmenti kërkohet që të ushtrojnë 
gjykimin e tyre në procesin e zbatimit të politikave kontabël të kompanisë. Zonat që 
përfshijnë një shkallë më të lartë të gjykimit ose kompleksitetit, apo fushat ku supozimet dhe 
vlerësimet janë të rëndësishme për pasqyrat financiare janë shpalosur në Shënimin 4: 
Vlerësime dhe gjykime kontabël.  
Këto pasqyra financiare janë përgatitur për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2017.  
 
2.3 Adaptimi i Standardeve të reja ndërkombëtare të raportimit financiar dhe 
rishikimi i tyre 
 
(a) Standardet e reja dhe të rishikuara që janë efektive për periudhat vjetore që fillojnë 
më ose pas 1 Janar 2017 
 
Ndryshimet në SNK 7 “Pasqyra e rrjedhës së parasë” Ndryshimet në SNK 7 Pasqyra e 
rrjedhës së parasë së gatshme janë pjesë e Iniciativës të BSNK-së për shpalosje dhe kërkojnë 
që njësia ekonomike të japë informacione shpjeguese që i mundësojnë përdoruesit të 
pasqyrave financiare të vlerësojë ndryshimet në detyrimet që rrjedhin nga aktivitetet 
financuese, duke përfshirë të dy ndryshimet që rrjedhin nga rrjedha e e parave te gatshme dhe 
ndryshimet nga paratë jo të gatshme. Në aplikimin fillestar të ndryshimit, subjektet nuk janë 
të detyruara të sigurojnë informacion krahasues për periudhat e mëparshme. Këto ndryshime 
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janë efektive për periudhat vjetore që fillojnë më apo pas 1 janarit 2017, me aplikimin e 
hershëm të lejuar.  

  
Ndryshimi në SNK 12 “Tatimi mbi të ardhurat” – Njohja e pasurive të shtyrave tatimore për 
humbjet e parealizuara ( efektive për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janarit 2017). 
 
Menaxhmenti po vlerëson ndikimin e mundshëm mbi pasqyrat financiare të SNK dhe SNRF-
ve të ndryshuara. 
 
 
(b) Standardet, ndryshimet dhe interpretimet e mëposhtme nuk kanë hyrë ende në fuqi 
dhe Shoqëria nuk i ka adoptuar para datës efektive. 
 
SNRF 9, “Instrumentet financiare - Klasifikimi dhe Matja” (publikuar në korrik 2014 dhe 
efektiv për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janar 2018). Karakteristikat kryesore të 
standardit janë: Aktivet financiare duhet të klasifikohen në tre kategori matjeje: aktive të 
matura me kosto të amortizueshme, aktive të matura me vlerën e drejtë nëpërmjet të 
ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse, dhe ato të matura me vlerën e drejtë nëpërmjet fitimit ose 
humbjes. 
 
SNRF 15, “Të hyrat nga Kontratat me Klientët” (publikuar më 28 maj 2014 dhe efektiv për 
periudhat që fillojnë më ose pas 1 janar 2018). Standardi i ri prezanton parimin bazë, i cili 
sqaron se të ardhurat duhet të njihen kur mallrat ose shërbimet janë transferuar tek klientët, 
me çmimin e transaksionit. Mallrat apo shërbimet e shitura bashkë, të cilat janë të dallueshme 
duhet të njihen veçmas, dhe uljet apo zbritjet e çmimit duhet të ndahen sipas elementëve 
përkatës. Kur pagesa ndryshon për ndonjë arsye, duhet të njihen vetëm shuma minimale nëse 
nuk ka një rrezik domethënës për kthim. Shpenzimet e kryera për të siguruar kontrata me 
klientët duhet të kapitalizohen dhe amortizohen gjatë periudhës kur konsumohen përfitimet e 
kontratës. 
 
SNRF 16 “Lizingu”(Qiratë). SNRF 16 përcakton parimet për njohjen, matjen, paraqitjen dhe 
shpalosjen e qirave. Gjithashtu kërkon nga qiramarrësit të japin llogari për të gjitha qiratë në 
nje model të vetëm në bilancin e gjendjes të ngjashëm me kontabilitetin për qiratë financiare 
sipas SNK 17. (efektiv për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janarit 2019). 
 
Menaxhmenti po vlerëson ndikimin e mundshëm mbi pasqyrat financiare të SNK dhe SNRF-
ve të ndryshuara. 
 
2.4 Valuta raportuese dhe prezantimi 
Pasqyrat financiare janë prezantuar në EUR, e cila është valuta funksionale e kompanisë. 
 
2.5 Përdorimi i vlerësimeve dhe gjykimit 
Përgatitja e pasqyrave financiare në përputhje me SNRF kërkon që menaxhmenti të bëjë 
gjykime, vlerësime dhe supozime që ndikojnë në zbatimin e politikave dhe shumave të 
raportuara të pasurive dhe detyrimeve, të ardhurave dhe shpenzimeve. 
 
2.6 Vijimësia 
Pasqyra e pozicionit financiar dhe pasqyra e të ardhurave janë përgatitur mbi bazën e 
vijimësisë, sipas së cilës Kompania do të jetë në gjendje të realizojë pasuritë dhe detyrimet e 
saja në rrjedhën normale të biznesit. 
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3. POLITIKAT E RËNDËSISHME TË KONTABILITETIT 
 

3.1 Prona, Impiantet dhe pajisjet 
(i) Njohja dhe matja 
Zërat e pronës, impianteve dhe pajisjeve janë matur në kosto minus zhvlerësimi i akumuluar. 
Kostot përfshin shpenzimet që janë drejtpërdrejtë të lidhura me blerjen e pasurive.  
Kostoja e pasurive të ndërtuara vetë përfshin koston e materialeve dhe punës direkte dhe 
ndonjë kosto tjetër që lidhet drejtpërdrejt me sjelljen e pasurisë në gjendje funksionale për 
destinimin e tij. Kur pjesët e një artikulli të pronës, impianteve dhe pajisjeve kanë jetë të 
dobishme të ndryshme, ato kontabilizohen si zëra të veçantë (përbërësit madhor) të pronës, 
impianteve dhe pajisjeve. 
 (ii) Kostot pasuese – të zëvendësimit 
Kostoja e zëvendësimit të një pjese të një artikulli të pronës, impianteve dhe pajisjeve është 
njohur në vlerën bartëse të artikullit nëse është e mundur që benefitet e ardhshme ekonomike 
të trupëzuara përbrenda pjesës do të rrjedhin ne komapni dhe kostoja e tij mund të matet me 
besueshmëri. Kostot e përditshme të servisimit – mirëmbajtjes së pronës, impianteve dhe 
pajisjeve janë njohur si fitim ose humbje në kohën kur kanë ndodhur. 
(iii) Zhvlerësimi 
Zhvlerësimi njihet në fitim ose humbje mbi një bazë reduktimi gjatë jetës së dobishme të 
vlerësuar të aseteve. Zhvlerësimi është kalkuluar me metodën lineare. Metoda e zhvlerësimit, 
jeta e përdorimit dhe vlera reziduale (nëse nuk është signifikante) janë rivlerësuar në datën e 
raportimit. 
Vlerësimi i jetëgjatësisë për periudhën aktuale dhe krahasuese ishin si vijon: 
 Objektet ndërtimore 5%; 
 Automjetet 20%; 
 Pajimet 10%; 

 
3.2 Inventarët (mallrat në gjendje për tu shitur) 

 
Inventarët janë deklaruar me vlerën më të ulët midis kostos dhe vlerën neto të realizueshme. 
Kostot janë përcaktuar duke e përdorur metodën e çmimit mesatar. Vlera neto e realizueshme  
është çmimi i vlerësuar i shitjes në rrjedhën normale të biznesit, minus shpenzimet e 
aplikueshme të shitjes. Shpenzimet për rënie në vlerë të inventarit njihen në fitim ose humbje 
vetëm kur ka evidencë objektive q inventarit i është ulur vlera. Kostoja e produkteve të 
gatshme dhe punës në proces përbëhet nga materialet e papërpunuara, të punës direkte, kostot 
e tjera direkte dhe shpenzimet e përgjithshme të prodhimit të lidhura, bazuar në kapacitetin e 
prodhimit normal, duke përfshirë zhvlerësimin në fuqi për pronat, objektet dhe pajisjet. 
 
3.3 Instrumentet financiare 

 
Kompania mbanë vetëm instrumente financiare jo-derivative, të përbëra nga të arkëtueshmet 
tregtare dhe të arkëtueshmet tjera, paraja e gatshme dhe ekuivalentët e parasë, kreditë dhe 
huamarrjet, dhe të pagueshmet tregtare dhe të pagueshmet tjera.  
Instrumentet financiare jo-derivative fillimisht njihen me vlerën e drejtë plus, për 
instrumentet me vlerë jo të drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes, ndonjë kosto të transaksionit 
që ngarkohet drejtpërdrejtë përveç siç përshkruhet më poshtë.  Pas njohjes fillestare, 
instrumentet financiare jo-derivative, janë matur siç përshkruhet më poshtë. 
Një instrument financiar është njohur nëse Kompania bëhet palë në kushtet kontraktuale të 
instrumentit.  
Pasuritë financiare nuk janë njohur nëse të drejtat kontraktuale të kompanisë ndaj flukseve 
monetare nga pasuritë financiare skadojnë ose nëse Kompania transferon pasurinë financiare 
tek një palë tjetër, pa mbajtur kontrollin ose të gjitha rreziqet substanciale dhe përfitimet e 
pasurisë.  
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Blerjet dhe shitjet normale të pasurive financiare janë të kontabilizuara në datën e tregtimit, 
dmth. data kur kompania angazhohet për të blerë ose shitur pasurinë.  
Detyrimet financiare janë hequr nëse obligimet e kompanisë të specifikuara në kontratë 
skadojnë ose janë shlyer ose janë anuluar. 
 
Paraja dhe ekuivalentët e parasë 
Paraja dhe ekuivalentët e parasë përfshijnë paranë në dorë dhe paranë në bankë. Për qëllime 
të rrjedhës së parasë, paraja dhe ekuivalentët e parasë përfshinë paranë në dorë dhe paranë në 
bankë duke përfshirë depozitat me afat maturimi deri në tre muaj. 
Llogaritë e arkëtueshme tregtare 
Të arkëtueshmet tregtare njihen fillimisht me vlerën e drejtë dhe më pas maten me koston e 
amortizuar duke përdorur metodën e interesit efektiv, minus provizioni për dëmtim. 
Provizioni për dëmin e të arkëtueshmeve tregtare është i njohur kur ka evidencë objektive që 
kompania nuk do të jetë në gjendje të mbledhë të gjitha shumat sipas kushteve fillestare të të 
arkëtueshmeve. 
 
Të pagueshmet tregtare dhe të tjera 
Të pagueshmet tregtare dhe të tjera  janë deklaruar me vlerën e tyre të drejtë dhe më pas me 
koston e tyre të amortizuar. 
 
Huazimet 
Kostot e përgjithshme dhe të veçanta të huamarrjes që lidhet drejtpërdrejt me blerjen, 
ndërtimin ose prodhimin e aseteve të kualifikuar, të cilat janë asetet që domosdoshmërisht të 
marrin një periudhë kohe të gjatë deri në përdorimin e tyre të synuar ose shitjen, shtohen në 
koston e këtyre aseteve, deri sa këto asete janë të gatshëm për përdorimin e tyre të synuar ose 
shitje. 
Të ardhurat nga investimet e fituara nga investimet e përkohshme të huamarrjeve specifike ne 
pritje te shpenzimit të saj në asetet kualifikuese zbriten nga kostot e huamarrjes të 
pranueshme për kapitalizim. 
Te gjitha kostot e tjera të huamarrjes njihen në fitim ose humbje në periudhën kur ndodhin. 
 
Kapitali 
Kapitali pronarit 
Kapitali i themeluesve përbëhet nga vlera e drejtë monetare e dhënë nga pronarët. 
Rezervat e rivlerësimit 
Rezervat e rivlerësimit krijohen në bazë të ndryshimeve në vlerën e aseteve te cilat janë të 
gatshme për shitje. 
Fitimet e mbajtura 
Fitimet e mbajtura përbëhen nga fitimet e pashpërndara për periudhat e kaluara dhe tanishme. 
Dividenda 
Dividendat njihen në kapital në kohën kur ato aprovohen nga pronarët e kompanisë. 
 
3.4 Njohja e të hyrave dhe shpenzimeve 
 
Të ardhurat maten me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar ose për t'u arkëtuar dhe  ërfaqëson 
shumën e arkëtueshme për mallrat dhe shërbimet e ofruara në rrjedhën normale të biznesit, 
neto e uljeve dhe shitjet per taksat e caktuara. 
Të hyrat nga shitja e mallrave njihet kur përmbushen të gjitha kushtet e mëposhtme: 
• Kompania ka transferuar tek blerësi rreziqet domethënëse dhe përfitimet e pronësisë se 
mallrave; 
• Kompania nuk mban përfshirjen e vazhdueshme menaxheriale në shkallë që zakonisht 
lidhen me pronësisë dhe as kontrollin efektiv mbi mallrat e shitur; 
• Shuma e të ardhurave mund të matet me besueshmëri; 
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• Është e mundur që përfitimet ekonomike të lidhura me transaksionin do të hyj në Kompani; 
dhe 
• Shpenzimet e bëra ose që do të bëhen me transaksionin mund të maten me besueshmëri. 
 
Kryerja e shërbimeve 
Shitjet e shërbimeve njihen në periudhën në të cilën shërbimet janë kryer, duke iu referuar 
fazës së përfundimit, kur mund të matet me besueshmëri. Faza e realizimit përcaktohet në 
bazë të sondazheve të punës së kryer. 
 
Te ardhurat financiare njihen në bazë përpjesëtimore me kohën që reflekton të ardhurën 
efektive te aseteve. 
Shpenzimet financiare përbëhen nga shpenzimet e interesit mbi huamarrjet, shpenzimet e 
interesit për pagesat e vonuara. Këto kosto njihen me fitim ose humbje me metodën e interesit 
efektiv. 
Shpenzimet operative njihen në pasqyrën e të ardhurave në kohën e kryerjes së shërbimit. 
 
3.5 Qiraja 
Përcaktimi nëse një marrëveshje është, ose përmban një qira është i bazuar në thelbin e 
marrëveshjes në datën fillestare nëse përmbushja e marrëveshjes varet nga përdorimi i një 
aseti specifik ose aseteve ose marrëveshja jep të drejtën për të përdorur asetin. 
 
3.6 Tatimi mbi të ardhurat 
Tatimi mbi të ardhurat në fitim ose humbje për vitin përfshin tatimin aktual dhe tatimin e 
shtyrë. Tatimi mbi të ardhurat njihet në fitim ose humbje, përveç në masën që lidhet me zëra 
të njohur në pasqyrën e të ardhurave. Tatimi aktual është tatimi që pritet të paguhet mbi 
fitimin e tatueshëm të vitit, duke përdorur normën tatimore në fuqi ose të miratuar në datën e 
raportimit 
Tatimi i shtyrë është llogaritur duke përdorur metodën e detyrimeve të bilancit, nga diferencat 
e përkohshme ndërmjet vlerës kontabël neto të pasurive dhe detyrimeve për qëllime të 
raportimit financiar dhe shumave të përdorura për qëllime të tatimit. 
Shuma e tatimit të shtyrë të parashikuar bazohet në mënyrën e pritshme të realizimit ose 
shlyerjes së vlerës kontabël të pasurive dhe detyrimeve, duke përdorur normat tatimore në 
fuqi në datën e raportimit. Një pasuri e tatimit të shtyrë njihet vetëm në atë masë kur është e 
mundur që fitimi i tatueshëm i ardhshëm do të jetë i disponueshëm kundrejt të cilit pasuritë 
mund të shfrytëzohen. Pasuritë e tatimit të shtyrë janë zvogëluar deri në atë masë kur nuk 
është më e mundshme që përfitimet nga tatimi do të realizohen. 

 
3.7 Përfitimet e punonjësve 
Kontributet e detyrueshme të sigurimeve sociale 
Kompania paguan kontribute për të mirën e të punësuarve në Trustin e Kursimeve Pensionale 
të Kosovës (TKPK). Kontributet njihen kur ndodhin. 
 
Pushimi vjetor me pagesë 
Kompania e njeh si detyrim shumën kostos së vlerësuar lidhur me pushimet vjetore që pritet 
të paguhen në këmbim të shërbimit të punonjësve për periudhën e përfunduar. 
 
3.8 Provizionet 
Një provizion njihet në pasqyrën e pozitës financiar kur Kompania ka një detyrim ligjor ose 
si rezultat i ngjarjeve të mëparshme, dhe është e mundur që një dalje e përfitimeve 
ekonomike do të kërkohet për të shlyer detyrimin. Nëse efekti është material, provizionet 
përcaktohen duke zbritur rrjedhën e parasë ne te ardhmen me një normë para tatimit e cila 
reflekton vlerësimet aktuale të tregut për vlerën në kohë të parasë dhe, kur është e 
përshtatshme, rreziqet specifike për detyrimet. 
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3.9 Kontingjencat dhe zotimet 
Detyrimet kontingjente nuk njihen në pasqyrat financiare. Ato janë te shpalosura vetëm nëse 
mundësia e një dalje burimesh që përfshin përfitime ekonomike është e largët. Aseti 
kontingjent nuk njihet në pasqyrat financiare por shpaloset kur rrjedhja e përfitimeve 
ekonomike është e mundshme. 
Shuma e humbjeve kontingjente njihet si provizion nëse është e mundshme që ngjarjet e 
ardhshme do të konfirmojnë se, një detyrim i pësuar në datën e bilancit të gjendjes dhe një 
vlerësim i arsyeshëm i shumës i humbjes në fjalë mund të bëhet. 
3.10 Transaksionet me palët e ndërlidhura 
Palët e ndërlidhura janë të përkufizuar si palë të cilat kanë kontroll mbi njëri-tjetrin ose kanë 
ndikim në vendimet financiare dhe operacionale të njëri-tjetrit. Për qëllime të shpalosjes se 
pasqyrave financiare, aksionarët e kompanisë dhe entitetet e tyre të lidhura konsiderohen 
palët e lidhura. 
 
3.11 Ngjarjet pas datës së raportimit 
Ngjarjet pas përfundimit të vitit të cilat japin informacione shtesë për pozitën e kompanisë në 
pasqyrën e pozicionit financiar (ngjarjet rregulluese) janë të reflektuara në pasqyrat 
financiare. Ngjarjet pas përfundimit të vitit të pa rregulluara janë te shpalosura në shënime 
kur janë materiale. 
 
 
4. VLERËSIMET DHE GJYKIMET KONTABËL 
Në zbatimin e politikave kontabël të kompanisë, të cilat janë përshkruar në Shënimin 2 të 
këtyre pasqyrave financiare, menaxhmentit i kërkohet të bëjë gjykime, vlerësime dhe 
supozime në lidhje me vlerat kontabël të aktiveve dhe detyrimeve që nuk janë lehtë të 
dukshme nga burime të tjera. 
Vlerësimet dhe supozimet e lidhura janë të bazuara në përvojën historike dhe faktorë të tjerë 
që konsiderohen të jenë të rëndësishme. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga këto 
vlerësime. 
Vlerësimet dhe supozimet rishikohen në mënyrë të vazhdueshme. Rishikimet e vlerësimeve 
kontabël njihen në periudhën në të cilën vlerësimi rishikohet nëse rishikimi ndikon vetëm atë 
periudhë, ose në periudhën e rishikimit dhe periudhat e ardhshme nëse rishikimi ndikon si në 
periudhën aktuale dhe të ardhshme. 
 
Jetëgjatësia e aseteve te zhvlerësueshme 
Menaxhmenti rishikon jetë gjatësinë e aseteve të amortizueshme në çdo datë raportimi. Në 
fund të vitit afarist menaxhmenti vlerëson se jetëgjatësia përfaqëson shërbimet e pritura të 
aseteve të kompanisë. 
Vlerat kontabël janë paraqitur në Shënimin 5. Megjithatë, jetëgjatësia mund të ndryshojnë për 
shkak të vjetërsimit teknik, veçanërisht në lidhje me pajisjet. 
 
Dëmtimi i aseteve jo financiare 
Humbjet nga dëmtimi njihen në shumën për të cilën vlera kontabël e aktivit ose e njësisë 
gjeneruese të mjeteve monetare tejkalon shumën e rikuperueshme. Gjatë përcaktimit të 
shumës së rikuperueshme, Menaxhmenti vlerëson flukset nga çdo njësi gjeneruese të mjeteve 
dhe përcakton një normë të përshtatshme të interesit, per te kalkuluar vleren aktuale per keto 
rrjedhje te parasë. 
Stoqet 
Inventarët maten me vlerën më të ulët mes kostos dhe vlerës neto të realizueshme. Në 
vlerësimet e vlerave neto të realizueshme, menaxhmenti i merr parasysh dëshmitë më të 
besueshme në dispozicion. 
Humbjet tregtare, financiare dhe të arkëtueshme të tjera 
Kompania llogarit dëmtimin e llogarive të arkëtueshme në bazë të vlerësimit të humbjeve që 
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rezultojnë nga pamundësia e klientëve për të shlyer detyrimet e tyre. Vlerësimi bazohet në 
plakjen e llogarive të arkëtueshme dhe përvoja e shlyerjeve, kredi e konsumatorit - meritat 
dhe ndryshimet në kushtet e pagesës të konsumatorëve, kur vlerësimin e përshtatshmërisë së 
humbjes nga zhvlerësimi 
për llogaritë e dyshimta. Këto përfshijnë supozime lidhur me sjelljen e konsumatorëve në të 
ardhmen dhe që rezultojnë të ardhurat monetare të ardhshme. Nëse gjendja financiare e 
konsumatorëve do të përkeqësohet, shkruajnë aktuale - të humbura e të arkëtueshmeve 
aktualisht ekzistuese mund të jetë më e lartë se sa pritej dhe mund të tejkalojnë nivelin e 
humbjeve nga zhvlerësimi të njohur deri tani. 
 

5. PASURIA JO-QARKULLUESE E PREKSHME 

Pasuria jo-qarkulluese e prekshme përbëhet nga sa më poshtë: 
 
  Toka Objektet 

ndërtim. 
Pajisjet dhe 
makineria 

Të 
tjera 

Totali 

Më 1 janar 2016 92 819 1 185 544 5 006 1 283 369 
Shtesat gjatë vitit 286 633 69 925 3 173 216 578 
Shlyerjet/shitje gjatë vitit 143 317 143 317 
Zhvlerësimi i vitit 10 374 89 638 1 667 101 679 

Zhvlerësimi i akumuluar 24 297 404 256 4840 433 557 

Neto me 31.12.2016 211 838 851 213 3 339 1 066 390 
 
 

Më 1 janar 2017 236136 1 255 469 8 343 1 499 948 

Shtesat gjatë vitit 151875 151 875 

Shlyerje/shitje gjatë vitit 
Zhvlerësimi i vitit 11806 95631 1834 109271 

Zhvlerësimi i akumuluar 36103 537396 6674 580 173 

 Neto me 31.12.2017 200 033 869 948 1 669 1 071 650 
 
Pasuria jo-qarkulluese nuk përfshinë vlerën e tokës të cilën e posedon Kompania dhe vlera e 
këtyre pasurive nuk është prezantuar në mënyrë të duhur. 
 

6. PASURITË TJERA QARKULLUESE PËR SHITJE 

Pasuritë e tjera qarkulluese në 31 Dhjetor 2017 përbëhen nga sa më poshtë: 
 
Pasuritë tjera qarkulluese     Dhjetor 31, 2016          Dhjetor 31, 2017 

 Lënda e parë   258 946   262 979 
Ambalazhi   108 589 

 
126 688 

Produktet të gatshme 
 

636 781 
 

557 350 

Total:   1 004 316 947 017 

 
Inventarët deklarohen  me vlerën më të ulët mes kostos dhe vlerës neto të realizueshme. 
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7. LLOGARITË E ARKËTUESHME TREGTARE 

Llogaritë e arkëtueshme tregtare në datë 31 dhjetor 2017 përbëhen nga sa më poshtë: 
Të arkëtueshmet nga klientët   Dhjetor 31, 2016    Dhjetor 31, 2017 

     Llogaritë e arkëtueshme nga klientët   33 692 58 590 
Provizioni për borxhet e këqija     
Të arkëtueshmet tjera     

Total:   33 692 58 590 
 
Llogaritë e arkëtueshme regjistrohen dhe barten me vlerat e tyre neto. Kompania nuk ka bërë 
lejime në emër të provizionit të borxheve të këqija dhe të dyshimta. 

 
8. PARAPAGIMET 

Parapagimet në datë 31 dhjetor 2017 përbëhen nga sa më poshtë: 
 
Parapagimet     Dhjetor 31, 2016            Dhjetor 31, 2017 

Parapagimet e TVSH-së     
Parapagimet tjera     

Total:     
 
Parapagimet paraqesin shumat që Shoqëria u ka paguar më tepër palëve me të cilat ka raporte 
afariste. 
 
 

9. PARAJA E GATSHME DHE EKUIVALENTËT  

Paraja e gatshme dhe ekuivalentët e saj në 31 dhjetor 2017 përbëhen nga sa më poshtë: 
 
Paraja dhe ekuivalentet Dhjetor 31, 2016          Dhjetor 31, 2017 

Paraja në bankë 19 141 6 237 
Paraja në dorë 985 

 
Total: 20 126 6 237 

 
Paraja e gatshme dhe ekuivalentët e parasë pasqyrojnë paranë në bankë dhe në dorë. 

 
10. HUATË AFATGJATA 

Huat afatgjata në 31 Dhjetor 2017 përbëhen nga sa më poshtë: 
 
Huatë afatgjata     Dhjetor 31, 2016     Dhjetor 31, 2017 

Detyrimet për huatë afatgjata      
Detyrime tjera      
Total:   0 0 

 
 
 

11. HUAT AFASHKURTA 

Detyrimet afatshkurtra në 31 dhjetor 2017 përbëhen nga sa më poshtë: 
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Huat afatshkurta     Dhjetor 31, 2016   Dhjetor 31, 2017 

Mbiterheqjet bankare     
Pjesa afashkurtër e huazimit afatgjatë    

 
 

 
 

 
 

 
Më 31 Dhjetor   0 0 

 

Detyrimet afatshkurtra përbëhen nga huaja në emër të kredive bankare  si dhe kontratat e 

mbitërheqjes bankare që janë të ekspozuara në institucionet financiare bankare në Kosovë. 

 

12. LLOGARIË E PAGUESHME TREGTARE 

Llogaritë e pagueshme tregtare në 31 dhjetor 2017 përbëhen nga sa më poshtë: 
 
Të pagueshmet tregtare   Dhjetor 31, 2016           Dhjetor 31, 2017 

          

Llogaria përmbledhëse tregtare   137 121 
 

69 730 
      

Detyrime tjera    
 

 
Detyrime ndaj tatimeve     
Llogari tjera të pagueshme     
 Detyrime tjera     

Total:   137 121 69 730 
 
Llogarit e pagueshme paraqesin detyrimet e Kompanisë ndaj furnitorëve, detyrimet tjera 
paraqesin detyrimet ndaj tatimit në fitim si dhe detyrimet për tatime në paga dhe kontribute 
pensionale për të punësuarit. 
 

13. EKUITETI 
 

Kapitali aksionar 
 
Kapitali i regjistruar i themeluesve është në vlerë prej 1 155 585 euro. Më 31.12.2017 fitimet 
e mbajtura  janë në vlerë 858 179 euro (më 31.12.2016 fitimet e mbajtura, 831 818 euro).   
 
Rivlerësimet 
 
Rezervat e rivlerësimit më 31.12.2017 janë në vlerë prej 0 euro. 
 
Dividenda 
 
Gjatë vitit 2017 kompania nuk ka deklaruar dividendë për aksionarët. 
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14. TË HYRAT 

Të hyrat për vitin që përfundon në 31 dhjetor  2017 përbëhen nga sa më poshtë: 
 
Të hyrat     Dhjetor 31, 2016   Dhjetor 31, 2017 

Të hyrat nga shitja    1 591 620 

 

1 371 378 

Të hyrat tjera afariste 
  

 Te hyrat tjera    
 

Total:   1 591 620 
 

1 371 378 
 

Të hyrat përbëhen nga shitjet minus zbritjet dhe lejimet nga shitjet e ofruara dhe realizuara 
gjatë vitit. 
 

15. KOSTOJA E MALLRAVE TË SHITURA 

KMSH për vitin që përfundon në 31 dhjetor  2017 përbëhen nga sa më poshtë: 
 
Kosto e mallrave të shitur   Dhjetor 31, 2016             Dhjetor 31, 2017 

Gjendja fillestare e mallrave   1 151 036 
 

1 004 316 
Blerjet gjatë vitit   701 365 735 487 
Mallrat në dispozicion   1 852 400 

 
1 739 803 

 Stoqet në fund   1 004 316 947 018 

KMSH   848 084 
 

792 785 

 
Kostoja e mallrave të shitur i ngarkohet të hyrave nga shitja për ta konstatuar fitimin bruto. 
 

16. SHPENZIMET TJERA OPERATIVE 

Shpenzimet tjera operative për vitin që përfundon në 31 Dhjetor  2017 përbëhen nga sa më 
poshtë: 
Shpenzimet tjera operative 

 
  Dhjetor 31, 2016   Dhjetor 31, 2017 

Shpenzimet e rrymës 128 919 163 524 

Shpenzimet e thëngjillit 

 

63 066 

 

71 459 

Shpenzimet komunale 9 686 7 828 

Shpenzimet e ushqimit 

  

8 244 

Shpenzimet e transportit 10 971 

Shpenzimet tjera 

 

159 431 

 

7 592 

Total: 372 073 
 

258 647 

 

17. PËRFITIMET E PUNËTORËVE 

Përfitimet e punëtorëve në date 31 Dhjetor 2017 përbëhen nga sa më poshtë: 
Përfitimet e punonjësve     Dhjetor 31, 2016            Dhjetor 31, 2017 

Pagat   242 713 
 

188 977

 
 

 
 

 
Total:   242 713 188 977

 
Nga pagat e punëtorëve dhe nga punëdhënësi janë llogaritur në emër të kontributit pensional 
nga 5% për çdo muaj. 
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18. SHPENZIMET BANKARE  

Shpenzimet bankare të tarifave dhe interesit në date 31 Dhjetor 2017 përbëhen nga sa më 
poshtë: 
Shpenzimet bankare    Dhjetor 31, 2016    Dhjetor 31, 2017 

Interesi   2 143 
 

Tarifat tjera     
Total:   2 143 0 

 
Nga këto shpenzime janë të përfshira shpenzimet e interesit të kredive bankare, interesit për 
mbitërheqje bankare si dhe shpenzimet për tarifa bankare. 
 

19. SHPENZIMET E TATIMIT NË TË ARDHURA 

Tatimi në të ardhura përbëhet nga tatimi në të ardhura të korporatave për vitin që përfundon 
në 31 dhjetor 2017. Në përputhje me Ligjin mbi tatimin në të ardhura të korporatave në 
Kosovë (Ligji nr. 05/L-029), norma e aplikueshme e tatimit në të ardhura është 10%. 
Edhe pse kthimet tatimore nuk janë paraqitur çdo vit por fitimet ose humbjet e deklaruara për 
qëllime tatimore mbeten të përkohshëm deri në kohën kur autoritetet tatimore të shqyrtojnë 
kthimin dhe regjistrimet e tatimpaguesit nga një vlerësim përfundimtar i cili mundë të 
konstatohet me  procedura të rregullta kontrolli. 
Ligji i tatimeve dhe rregulloreve tatimore në Kosovë është subjekt i interpretimit nga 

autoritetet tatimore. 

Shpenzimet e tatimit në të ardhura janë kalkuluar nga sa më poshtë: 

Shpenzimet aktuale te tatimit   Dhjetor 31, 2016   Dhjetor 31, 2017 

Harmonizimi i normës tatimore 
efektive:         

Fitimi/Humbja para tatimit   
24 928 29 290 

Tatimi në të ardhura me normën e aplikueshme 
(10%)    

 
 

Shpenzimet e pa-zbritshme     
Shpenzimet e pa-zbritshme    

 
 

Tatimi në të ardhura me normën e aplikueshme    2 493 2 929 

Total:     
Pasuria e tatimit të shtyrë   

   Total:   2 493  2 929 
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20. INSTRUMENTE FINANCIAR SIPAS KATEGORIVE 
 

Vlera kontabël e pasurive dhe detyrimeve financiare të Kompanisë të njohura në pasqyrën e 
pozicionit financiar për periudhat raportuese në shqyrtim kategorizohen si në vijim: 

 
       2016                2017 
Pasurit financiare                        €                    € 
Paraja e gatshme 20 126  6 237 
Të arkëtueshmet tregtare 33 692  58 590 
Pasuritë tjera  
 53 818  64 827 
    
Detyrimet financiare    
Huat    
Të pagueshmet ndaj furnitorëve  137 121  69 730 
Detyrimet tjera     
 137 121  69 730 

 

21.  PËRCAKTIMI I VLERËS SË DREJTË 

Vlera e drejtë është shuma për të cilën mund të këmbehet një instrument financiar në një 
transaksion të zakonshëm mes palëve të mirë-informuara, që nuk përbën një shitje të detyruar 
ose likuidim dhe përfaqësohet më së miri nga një çmim i kuotuar në një treg aktiv. 

Vlera e drejtë e instrumenteve financiare të cilët nuk janë të tregtueshëm në një treg aktiv 
(asnjë nga aktivet financiare të Shoqërisë nuk tregtohet në një treg aktiv) përcaktohet duke 
përdorur teknikat e vlerësimit. 

(a) Aktivet financiare të mbajtura me kosto të amortizuar 

Vlera e drejtë e huave të tjera dhe llogarive të arkëtueshme supozohet se është e përafërt me 
vlerën e tyre të mbetur duke qenë se ato janë instrumente afat-shkurtra. 

(b) Detyrimet financiare të mbajtura me kosto të amortizuar 

Vlera e drejtë e llogarive të pagueshme supozohet se është shumë e përafërt me vlerën e 
mbetur.  

22. MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR 

22.1 Faktorët e riskut financiar 

Shoqëria është e ekspozuar ndaj disa risqeve si: risku i tregut (përfshirë riskun e kurseve të 
këmbimit, riskun e normës së interesit, riskun e flukseve monetare dhe riskun e çmimit), 
risku i kredisë dhe risku i likuiditetit. Programi i Shoqërisë për menaxhimin e përgjithshëm të 
riskut fokusohet në përcaktimin e kufijve të ekspozimit ndaj risqeve të ndryshme. 

 (a) Risku i tregut 

Rreziku i tregut është rreziku që ndryshon në çmimet e tregut, siç janë kurset e këmbimit dhe 
normat e interesit që do të ndikojë në të ardhurat e Kompanisë ose vlerën e instrumenteve 
financiare. 
Objektivi i administrimit të rrezikut të tregut është të menaxhojë dhe kontrolloj rrezikun e 
ekspozimit përbrenda parametrave të pranueshëm,ndërkohë që optimizon kthimin. 
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(i)Risku i kurseve të këmbimit  
Ne tërësi, Kompania nuk është e ekspozuar ndaj rrezikut të valutës, sepse: 

 Të ardhurat fitohen në Euro 
 Blerjet e aseteve kryesore dhe materialeve të përdorura në aktivitetet investuese të 

kompanisë janë të shprehura në Euro. 
 

 (ii) Rrjedhja e parasë dhe vlera e drejtë e rrezikut të normës së interesit 
Kompania merr përsipër ekspozimin ndaj efekteve të luhatjeve në nivelet mbizotëruese të 
normave të interesit të tregut në pozicionin financiar dhe rrjedhën e parasë. Menaxhmenti i 
kompanisë bën monitorimin e përditshëm të pozicionit neto të rrezikut të normës së interesit 
dhe përcakton kufijtë për të zvogëluar potencialin e mospërputhjes së normës së interesit. 
Nuk ka përqendrim interesi – duke marr fonde nga institucionet financiare ose subjektet me 
interes të ndryshueshëm në datën e bilancit. Luhatjet në normat e interesit të tregut, sipas të 
cilës, fondet e huazuara mund të kenë efekt negativ mbi performancën financiare të 
kompanisë, kompania nuk ka vendosje të konsiderueshme të aseteve të saj në depozita me 
afat dhe letrat me vlerë shumë likuide, duke bartur te ardhura shtesë të interesit. 

Asetet 
Që nuk bartin interes 2016             2017 
 €              € 
Llogaria bankare 20 126 6 237
Të arkëtueshmet tregtare 33 692 58 590
Pasuritë tjera  
 53 818               64 827 
Detyrimet               
Që nuk bartin interes    
Të pagueshmet ndaj furnitorëve 137 121 69 730
Të pagueshmet tjera   
 137 121               69 730 
 
Me norma fikse të interesit    
Mbitërheqja bankare   
Kredi bankare afatshkurta   
 0  0 
Afatgjata 
Kredia bankare  0 
Detyrime tjera   
 0  0 
 

 

(b) Risku kreditor 

Shoqëria është ekspozuar ndaj riskut të kredisë, i cili është risku që një palë në një instrument 
financiar të shkaktojë një humbje financiare ndaj palës tjetër duke dështuar në shlyerjen e një 
detyrimi. 

Risku i kredisë rrjedh nga mjetet monetare, depozitat në banka dhe institucione financiare, 
ashtu si edhe nga ekspozimi i kredisë për klientët, duke përfshirë transaksione të angazhuara 
apo llogari të arkëtueshme. Risku i kredisë është kryesisht i përqendruar tek personat fizik të 
cilët janë klientë kryesor të shoqërisë. 
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                 2016             2017 
                 €              € 
Paraja në bankë 20 126 6 237
Të arkëtueshmet tregtare 33 692 58 590
Pasuritë tjera 
 53 818                   64 827 
 
Risku kreditor për paranë në bankë është i papërfillshëm, meqenëse palët korresponduese 
janë  banka me reputacionin. 
 
(c) Risku i likuiditetit 

Risku i likuiditetit përkufizohet si risku që njësia do të hasë vështirësi në shlyerjen e 
detyrimeve të veta financiare. 

Shoqëria është e ekspozuar ndaj kërkesave ditore për përdorim të burimeve të veta të parasë 
kryesisht për shlyerje të shpenzimeve operative për aktivitetin e saj të zakonshëm. Stafi 
drejtues monitoron gjendjen në vazhdimësi duke përditësuar parashikimet e flukseve të 
parasë së Shoqërisë. 

Drejtuesit e Shoqërisë përdorin raporte dhe teknika të brendshme për të menaxhuar dhe 
monitoruar likuiditetin. Sipas parashikimeve të flukseve të parasë, drejtuesit e Shoqërisë 
vendosin balancën e mjeteve monetare dhe ekuivalenteve të tyre që janë të nevojshme për të 
financuar të gjitha aktivitetet dhe mund të transferojë fonde të tepërta tek aksionarët, ose të 
kërkojë transfere të brendshme nga aksionarët kur është e nevojshme. 

Tabela e mëposhtme tregon riskun e likuiditetit të Shoqërisë  

31 dhjetor 2016 Deri 1 vit 1-5 vite Mbi 5 vite Gjithsej 
Pasurit              € € € € 
Paraja e gatshme 20 126   20 126 
Të arkëtueshmet tregtare 33 692   33 692 
Pasuritë tjera       
Gjithsej pasurit 53 818   53 818 
 

Detyrimet                     

Të pagueshmet tregtare 137 121   137 121 
Të pagueshmet tjera      
Detyrime tjera     
Huat     
Gjithsej detyrimet 137 121   137 121 

Pozicioni i likuiditetit (83 303)   (83 303) 

     
 

31 dhjetor 2017 Deri 1 vit 1-5 vite Mbi 5 vite Gjithsej 
Pasurit              € € € € 
Paraja e gatshme 6 237   6 237 
Të arkëtueshmet tregtare 58 590   58 590 
Pasuritë tjera       
Gjithsej pasurit 64 827   64 827 
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Detyrimet                     

Të pagueshmet tregtare 69 730   69 730 
Të pagueshmet tjera      
Detyrime tjera     
Huat    69 730 
Gjithsej detyrimet 69 730   69 730 

Pozicioni i likuiditetit (4 903)   (4 903) 

 

22.2 Menaxhimi i riskut kapital 

Objektivat e kompanisë për menaxhimin e kapitalit janë për të ruajtur aftësinë e kompanisë 
për të vazhduar në vijimësi në mënyrë që të sigurojë kthime për aksionarët dhe përfitime për 
palët e tjera dhe për të ruajtur një strukturë optimale të kapitalit për të ulur koston e kapitalit. 

Për të mirëmbajtur strukturën e kapitalit, Kompania rregullon shumën e dividendëve të 
paguar për aksionarët, kthimin e kapitalit , emetojë aksione të reja ose të shesë aktivet për të 
reduktuar borxhin. 

Struktura e kapitalit të kompanisë përbëhet nga detyrimet, paraja dhe ekuivalentet e kapitalit, 
i cili përbëhet nga kapitali aksionar dhe fitimet e pashpërndara. Menaxhmenti rishikon 
strukturën e kapitalit si një lidhje në mes të detyrimeve neto të kredisë dhe kapitalit të 
përgjithshëm. Detyrimet e kredisë neto llogariten si detyrimet totale të huazimeve minus 
shuma e parasë dhe ekuivalenteve të saj. 

Raporti në mes të borxhit neto dhe ekuitetit në fund të vitit është si më poshtë: 
 

                  2016                2017 
                  €                 € 
Huat   0 0 
Paraja dhe ekuivalentet   20 126 6 237 

Borxhi neto   0 0 
Ekuiteti   1 987 403 2 013 764 
  0% 0% 

 

23. KONTIGJENCAT DHE DETYRIMET 
 
Çështje Gjyqësore 
Në Pasqyrën e pozicionit financiar, nuk ka provizione nga humbjet potenciale të regjistruara 
në lidhje me procedurat ligjore. Drejtimi i kompanisë rregullisht analizon rrezikun potencial 
që del nga humbjet në lidhje me procedurat e tanishme ligjore. 
 
Detyrimet Tatimore 
Librat e taksave të kompanisë dhe të dhënat për vitin financiar raportues nuk janë audituar 
nga autoritetet tatimore. Për periudhat tatimore të paaudituara të regjistrave kontabël të 
kompanisë, ekziston një mundësi për taksat dhe gjobat shtesë. Kompania është duke zhvilluar 
vlerësim të rregullt për detyrimet e mundshme që pritet të dalin nga inspektimet tatimore të 
viteve të fundit. Drejtimi është duke marrë parasysh shumat e tilla të cilat mund të ndodhin 
nuk do te ketë ndonjë efekt material në rezultatet financiare dhe rrjedhën e parasë. 
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Hipotekat dhe garancionet 
Me 31 dhjetor 2017 kompania nuk ka të garantuar pjesë te pronës, objekteve dhe pajisjeve 
për të siguruar fonde nga bankat lokale. 
 
 
24. TRANSAKSIONET ME PALËT E LIDHURA 

Palët konsiderohen si të lidhura në qoftë se njëra palë ka aftësinë për të kontrolluar palën 
tjetër ose të ushtrojë ndikim të rëndësishëm mbi palën tjetër në marrjen e vendimeve 
financiare dhe operacionale ose pala ka kontroll të përbashkët mbi kompaninë apo është 
anëtar i menaxhmentit drejtues të kompanisë mëmë. 
 
Gjatë vitit Kompania ka patur transaksionet vijuese me palët e lidhura: 
 
 2016                    2017 
Të pagueshme €                   € 
“Abi” Shpk 56 356                  0 
 

 
Të arkëtueshme                
“Abi” Shpk 1 339 589 58 590
    
Shpenzime    
Kompensime për pronarët 12 264 12 264
    
Pronarët e Kompanisë raportuese janë bashkëpronarë në Kompaninë “Abi” Shpk.  

 

25. NGJARJE PAS DATËS SË RAPORTIMIT 

Nuk ka ngjarje tjetër të mëpasshme pas datës së pasqyrës së pozicionit financiar, që mund të 
kërkojë rregullime apo shpjegime në pasqyra financiare. 
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RAPORTI FINANCIAR VJETOR PËR SHOQËRITË TREGTARE  

Shumat në 
euro

Shumat në 
euro

2016 2017

A
B 1 066 390 1 071 651
I

1
2
3
4

II 5 1 066 390 1 071 651
1
2 211 839 200 033
3 851 213 869 949
4 3 338 1 669
5
6
7

III
1
2
3
4
5
6

IV
C 1 058 134 1 011 844
I 1 004 316 947 017
 1. 6
 2.
 3. 1004316 947 017
 4.
 5.
 II 33692 58590
 1. 
 2. 7 33692 58590
 3.
 4.
 5.
 6.
 III
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 IV 9 20 126 6 237
E 2 124 524 2 083 495
F

Huatë e dhëna, depozitat dhe të ngjashme
Pasuritë tjera financiare joqarkulluese
PARATË NË BANKË DHE ARKË
GJITHSEJT PASURITË (A+B+C+D+E)
ZËRAT JASHTËBILANCORË

Investimet në letra me vlerë

LLOGARITË E ARKËTUESHME (1 deri 6)
Llogaritë e arkëtueshme nga filialat
Llogaritë e arkëtueshme tregtare
Llogaritë e arkëtueshme nga filialet
Llogaritë e arkëtueshme nga punëtorët
Llogaritë e arkëtueshme nga shteti dhe institucionet tjera 
Llogaritë tjera të arkëtueshme
PASURITË FINANCIARE QARKULLUESE (1 deri 6) 
Aksionet tek filialat 
Huatë e dhëna ndërmarrësve të ndërlidhur 
Investimet në ortakëri

Pasuritë tjera qarkulluese për shitje

Investimet në ortakëri
Investimet në letra me vlerë
Huatë e dhëna, depozitat dhe të ngjashme
Pasuritë tjera financiare joqarkulluese
PASURITË E SHTYRA TATIMORE
PASURITË QARKULLUESE  (I+II+III+IV)
STOQET (1 deri 5)
Lënda e parë dhe materiali
Prodhimtaria në vijim
Produktet e gatshme
Mallrat e listuara në bursë

Huatë e dhëna ndërmarrësve të ndërlidhur 

Pasuritë tjera të paprekshme
PASURITË  E PREKSHME  (1 deri 7)
Toka 
Objektet ndërtimore
Pajisjet dhe makineritë 
Veglat, inventari i repartit dhe mjetet transportuese
Pasuritë biologjike
Pasuritë tjera të prekshme
Investimet në patundshmëri
PASURITË FINANCIARE JOQARKULLUESE (1 deri 6)
Aksionet tek filialat 

Emri i mirë (Goodwilli)

I. BILANCI I GJENDJES
Më datën: 31.12.2017
Shenja 
e zërit

Emërtimi i zërit

KAPITALI I THIRRUR I PAPAGUAR
PASURITË JOQARKULLUESE (I+II+III+IV)
PASURITË  E PAPREKSHME (1 deri 4)
Kostot e zhvillimit
Patentat, licencat, markat tregtare, softueri dhe të drejtat tjera

Nr.i 
shënim
it

PASURITË

Adresa: Rr. Tirana p.n.
Komuna: Prizren

Numri fiskal: 600040076

 



 
“Abi & Elif” Shpk Prizren 
Shënimet e pasqyrave financiare për vitin që përfundon më 31.12.2017 
 

27 
 

 A 2 013 764
I 1 155 585

 II 0
 III
 1.
 2.
 3.
 4.
 IV
V 831 818
VI 26 361
VII
B 0

1
2
3 10
4 `
5
6
7
8

C 69 731
1
2
3
4
5 12 69 731
6
7
8
9

10
11

D
2 083 495

Obligimet tjera afatshkurta
GJITHSEJ EKUITETI AKSIONAR, REZERVAT DHE 
DETYRIMET (A+B+C+D) 2 124 524

Obligimet për tatime dhe kontribute
Obligimet ndaj aksionarëve për dividenda

Llogaritë tjera të pagueshme
Obligimet ndaj të punësuarve

Llogaritë e pagueshme tregtare 137 121
Obligimet për letra me vlerë 

Obligimet ndaj bankave dhe institucioneve tjera financiare 
Obligimet afatgjata për avance 

Obligimet ndaj filialave
Obligimet për hua, depozita dhe të ngjashme

Detyrimet e shtyra tatimore
DETYRIMET AFATSHKURTA (1 deri 11) 137 121

Obligimet për letra me vlerë `
Llogaritë tjera të pagueshme

Obligimet afatgjata për avance 
Llogaritë e pagueshme tregtare 

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

DETYRIMET AFATGJATA (1 deri 8) 0
Obligimet ndaj filialave

FITIMI APO HUMBJA E VITIT FINANCIAR 22 435
INTERESI MINORITAR

REZERVAT E RIVLERËSIMIT
FITIMET/HUMBJET E BARTURA 809 383

Rezervat statutore 
Rezervat tjera 

Rezervat ligjore
Rezerva për aksionet vetjake

KAPITALI REZERVË
REZERVAT NGA FITIMI (1 deri 4) 0

EKUITETI AKSIONAR DHE REZERVAT 1 987 403
KAPITALI THEMELUES (I REGJISTRUAR ) 1 155 585

 

Pasqyrat financiare janë përpiluar nga stafi i Ndërmarrjes me 31.03.2018 dhe janë nënshkruar 
nga: 

Drejtor i përgjithshëm                                                                              Drejtori financiar 
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                                                      Për periudhën:01.01.           deri 31.12.2017

2016 2017
I 13 1 591 620 1 371 378

1 1 591 620 1 371 378
2
3
II 1 564 549 1 342 088

1
2
3

14 848 084 792 785

4 16 242 713 188 977
242 713 188 977

5 5 101 679 109 271
6
7 372 073 251 055

III 0

1
2
3
4
5

IV 2 143 0

1 2143
2
3
4
V
VI
VII 1 591 620 1 371 378
VIII 1 566 692 1 342 088
IX 24 928 29 290
X
XI 18 2 493 2 929
XII 18 22 435 26 361

II. PASQYRA E TË ARDHURAVE 

Shenja 
e zërit Emërtimi i zërit

Sheni
m

Shumat në euro

TE HYRAT (1 deri 3)
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)
a) Pagat dhe mëditjet bruto
b) Kontributi për sig.pens/Punëdhënës
Zhvlerësimi

TË DALAT FINANCIARE (1 deri 4)

Kamatat, diferencat e kursit, dividentat dhe të 

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 

"Abi & Elif 19" Prizren

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)

Kamatat, diferencat e kursit, dividentat dhe të 
Humbja e parealizuar 
Të dalat tjera financiare 
Të ardhurat tjera të pazakonshme
Të dalat tjera të  pazakonshme

Pjesa e të hyrave nga filialat
Fitimi i parealizuar 
Të ardhurat tjera financiare 
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           2 016            2 017 

1     1 878 111     1 556 225 
2
3
4
5

I     1 878 111     1 556 225 

1     1 630 250     1 226 332 
2        254 848        188 977 
3
4            2 143 
5            2 493            2 929 
6

II     1 889 734     1 418 238 

A        (11 623)        137 987 

 1.
 2.
 3.                  -   
 4.
 5.

 III                 -                    -   

 1.        424 483        151 875 
 2.
 3.

 IV                 -          151 875 

 B                 -        (151 875)

 1.

 2.

 3.

 V                 -                    -   

 1.
 2.
 3.
4

 5.

VI                 -                    -   

 C                 -                    -   

D        (11 623)        (13 888)

E          31 748          20 125 

F          20 125            6 237 

"Abi & Elif 19" shpk, Prizren

Arkëtimet tjera të parasë nga aktivitetet financuese 
GJITHSEJ ARKËTIMET E PARASË NGA AKTIVITETET 
FIN
Pagesat e parasë për pagimin e kryegjësë së 

Pagesa tjera të parasë për aktivitetet investuese
GJITHSEJ PAGESAT E PARASË NGA AKTIVITETET 
INVEST
RRJEDHA NETO E PARASË NGA AKTIVITETET 
INVEST

Arkëtimet e parasë nga emetimi e  instrumenteve 
RRJEDHA E PARASË NGA AKTIVITETET FINANCUESE

Arkëtimet e parasë nga kryegjeja e kredisë, 
fleteobligacionet, huatë dhe huazimet tjera

GJITHSEJ ARKËTIMET E PARASË NGA AKTIVITETET 
INVESTUESE     (1 deri 5)
Pagesat e parasë për blerjen e pasurive 
Pagesat e parasë për blerjen e pronës dhe 

Arkëtimet e parasë nga interesi
Arkëtimet e parasë nga dividentat
Arkëtimet tjera të parasë nga aktivitetet investuese

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

Pagesat e tjera të parasë për aktivitetet operative
GJITHSEJ PAGESAT E PARASË PËR AKTIVITETET 
OP
RRJEDHA NETO E PARASË NGA AKTIVITETET OP

Pagesat e parasë për sigurimin për kompensimin e 
Pagesat e parasë për interes
Pagesat e parasë për tatime

GJITHSEJ ARKËTIMET E PARASË NGA AKTIVITETET 
OP
Pagesat e parasë për furnitorët
Pagesat e parasë për të punësuarit

Arkëtimet e parasë nga sigurimi për kompensim 
Arkëtimet e parasë nga rimbursimi i tatimit 
Arkëtimet tjera të parasë nga aktivitetet operative

 RRJEDHA E PARASË NGA AKTIVITETET OPERATIVE
Arkëtimet e parasë nga blerësit
Arkëtimet e parasë nga honoraret, tarifat, 

Pasqyra e rrjedhes se parase                                             

Shenj
a e 

Emërtimi i zërit
Nr.i 

shënim
 Shumat në euro 

Per periudhen 01.01.deri 31.12.2017

Pagesat e parasë për lizingun financiar
Pagesat e parasë për ri-blerjen e aksioneve vetjake 

Pagesat e parasë për dividenta

Pagesa tjera të parasë për aktivitetet financuese
GJITHSEJ PAGESAT E PARASË PËR AKTIVITETET 
FIN
RRJEDHA NETO E PARASË NGA AKTIVITETET FIN

RRJEDHA NETO E PARASË NGA AKTIVITETET

PARATË DHE EKUIVALENTËT E PARASË NË FILLIM 

PARATË DHE EKUIVALENTËT E PARASË NË FUND 
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IV. PASQYRA E NDRYSHIMEVE NË EKUITET 

      

                                         Për periudhën     
01.01. 

        
deri 

31.12.2017  

Shenja 
e zërit 

Emërtimi i zërit Nr. i 
shëni
mit 

Shumat në euro 

2016 2017 

1 Kapitali i regjistruar   1 155 585 1 155 585 
2 Rezervat e kapitalit   

  
3 Fitimet e mbajtura ose humbjet e akumuluara   809 383 831 818 
4 Fitimi ose humbja nga viti vijues   22 435 26 361 
5 Rivlerësimi i pasurive joqarkulluese të prekshme      
6 Rivlerësimi i pasurive joqarkulluese të paprekshme     
7 Rivlerësimi i pasurive financiare në dispozicion për 

shitje 
    

8 Rivlerësime tjera     
Gjithsej kapitali dhe rezervat (1 deri 8)    1 987 403 2 013 764 
9 Diferenca të kursit nga investimet neto në  

afarizmin në  botën e jashtme 
  0 0 

10 Tatimet aktuale dhe të shtyra   0 0 
11 Mbrojtja e rrjedhës së parasë    0 0 
12 Ndryshimi në politikat kontabël   0 0 
13 Korrigjimi i gabimeve materiale nga periudhat 

paraprake 
  0 0 

14 Ndryshime tjera në ekuitet   0 0 
Rritja apo zvogëlimi i tërësishëm në kapital (9 deri 14)   0 0 


