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RAPORT I AUDITUESIT TË  PAVARUR   

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

 

Opinioni i pakualifikuar 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të kompanisë “AGMIA”shpk me seli ne Gjilan, të cilat përfshijnë 
pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 2017, 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 2017, performansën financiare dhe flukset e parasë 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:1,005.895.00 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  ,24.04.2018 
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”Agmia” shpk Gjilan  
Pasqyra e pozicionit financiar 
Më 31 Dhjetor 2017  
 
   Më 31 Dhjetor 2017  Më 31 Dhjetor 2016  
 Shënim (në euro)  (në euro) 

ASETET        

Asetet jo qarkulluese        

Prona, impiantet dhe pajisjet 4  2,317,339  2,077,511 

Total asetet jo qarkulluese   2,317,339 2,077,511 

Asetet qarkulluese     

Stoqet 5  589,727 444,806 

Llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera 6  422,817 435,546 

Paratë dhe ekuivalentet e parasë 7  222,956 195,185 

Total asetet qarkulluese   1,255,500 1,075,537 

        

TOTALI I ASETEVE   3,572,839 3,153,048 

EKUITETI DHE DETYRIMET 

       

       

Detyrimet afatgjata        

Kreditët afatgjata 8  582,720 301,680 

Total detyrimet afatgjata   582,720 301,680 

Detyrimet afatshkurtër        

Kreditë afatshkurta 8  49,310 49,109 

Të pagueshmet tregtare  8  527,541 469,077 

Të pagueshmet  të tjera 9  1,005,895 1,079,848 

Total detyrimet afatshkurtër   1,582,746 1,598,035 

        

Totali i detyrimeve   2,165,467 1,899,715 

Kapitali aksionar dhe ekuiteti 

       

       

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

Fitimet  e akumuluara   44,595 0.00 

Fitimet  e vitit   154,039 44,595 

Total kapitali aksionar dhe ekuiteti   1,407,372 1,253,333 

        

TOTALI I DETYRIMEVE DHE EKUITETIT   3,572,839 3,153,048         
 
 
 
Kontabilisti:                                                                                                                       Drejtori : 
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”Agmia” shpk Gjilan  
Pasqyra e fitimit dhe të ardhurave gjithëpërfshirëse 
Për vitin që ka përfunduar më 31 Dhjetor 2017  
 
   Më 31 Dhjetor 2017  Më 31 Dhjetor 2016  

 Shënim  (në euro)   (në euro)  

Të hyrat nga shitja 11  4,199,451 3,727,3550  

Kosto e mallrave të shitura 12  3,458,483  3,091,180  

Fitimi Bruto   740,968 636,175 

Shpenzimet e zhvlerësimit 4  169,076 148,901 

Shpenzimet e personelit 13  173,808 175,088 

Shpenzimet operative 14  226,928  241,050 

Fitimi operativ   171,156 78,136 

Shpenzimet financiare 
15 

 
0.00 0.00

 
   

Fitimi para tatimit 

       

  0.00 71,136 

Humbjet e bartura    0.00 26,541  

Tatimi në fitim 16  17,115 0.00  

        

Fitimi neto i vitit   154,040 44,595 

Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse   0.00 0.00  

        

Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse   0.00 0.00 
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”Agmia” shpk Gjilan  
Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet 
Për vitin që ka përfunduar më 31 Dhjetor 2017  
 
   Fitimi/humbja e  
  Kapitali Aksionar    bartur Totali i Ekuitetit 

  (në euro) (në euro) (në euro) 

Bilanci me 1 Janar 2016 1,208,738 (26,595) 1,182,197 

Shtim kapitali 0.00 0.00 0.00 

Fitimi i vitit 0.00 71,115 71,115 

Të hyrat tjera gjithëpërfshirëse 0.00 0.00 0.00 

Bilanci me 31 Dhjetor 2016 1,208,738 44,595 1,253,333      

Fitimi i vitit 0.00 154,040 154,040 

Shtim kapitali 0.00 0.00 0.00 

Të hyrat tjera gjithëpërfshirëse 0.00 0.00 0.00 

Bilanci me 31 Dhjetor 2017 1,208,738 198,634 1,407,372      
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”Agmia” shpk Gjilan  
Pasqyra e rrjedhës së parasë 
Për vitin që ka përfunduar më 31 Dhjetor 2017  
 
  Më 31 Dhjetor 2017 Më 31 Dhjetor 2016  

  (në euro)  (në euro)  

Rrjedha e parasë nga aktivitet operative      

Fitimi para tatimit  171,155 71,136 

Korrigjuar për:      

Zhvlerësimi 4 169,076 148,901 

Fitimi para ndryshimit në aktivitete operative  340,231 220,037 
   

Rritja/Zvogëlimi në llogaritë e arkëtueshme  (7,270) 200,336 

Rritja/Zvogëlimi në stoqet  (144,922) (863) 

Rritja/Zvogëlimi në llogaritë e pagueshme  (15,289) 237,049 

Tatimi në fitim  17,115 0.00 

Paraja e gjeneruar nga aktivitetet      

operative  189,865 656,559 

Paraja e gjeneruar nga aktivitetet      
investuese      
Blerja e aseteve fikse 
  408.904 45.376 
Shitja e aseteve fikse 
  0.00 0.00 

Paraja e gjeneruar në aktivitet investuese  (408,904) (45,376) 

Paraja e gjeneruar nga aktivitetet      
financuese      

Pagesat per kredi afatgjata  (175,262) (309,996) 

Marrja e kredive afatgjata  456,307 252,520 

Rritja/Zvogëlimi në kapital  0.00 0.00 

Paraja e gjeneruar nga aktivitetet financuese  281,040 (57,610) 

Neto rritja e parasë dhe ekuivalenteve të      
parasë  27,769 79,610 

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fillim të      
vitit  195,185 115,575 

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fund 

     

     

të vitit 7 222,956 195,185 
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”Agmia” shpk Gjilan 
Politikat kontabël dhe shënimet shpjeguese në pasqyrat 
financiare për vitin që përfundon më 31 Dhjetor 2017  
 
1. INFORMATA TË PËRGJITHSHME 
 
“Agmia” Sh.p.k.me 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 2017 /(2016)  
 

 
2. POLITIKAT E KONTABILITETIT 
 
2. 1 Baza e përgatitjes 

a)Deklarata e perputhshmerisë 
Këto pasqyra financiare janë përgatitur ne përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 
(SNRF). 

b)Baza e matjes  
Pasqyrat  financiare jane përgadtitur mbi bazen e kostos historike. 

b)Valuta operuese dhe raportuese   
Perveq nese deklarohet ndryshe, pasqyrat  financiare j janë prezanitar ne EURO, e cila esht  valuta 

funksionale  në Kosovë. 

 
2.2 Valuta e paraqitur 
 
Valuta prezantuese dhe raportuese e Kompanisë është Euro (EUR), ku në përputhje me rregulloret e Bashkimit 
Monetar Evropian dhe udhëzimeve të lëshuara nga Banka Qendrore e Kosovës, Euro ishte adoptuar si valuta e 
vetme legale në territorin e Kosovës. 
 
2.3 Shkëmbimi i valutës së huaj 
 
Transaksionet në valutë të huaj janë shkëmbyer në monedhën funksionale duke përdorur kursin e këmbimit 
ekzistues në datat e transaksioneve. Fitimet dhe humbjet në valutat huaja që rezultojnë nga rregullimet e 
transaksioneve të tilla si dhe nga ri-matjet e zërave monetar me kurset e këmbimit të fund vitit paraqiten si fitim 
ose humbje. Zërat jo-monetar të matur me kosto historike janë të shkëmbyera duke përdorur kursin e këmbimit në 
datën e transaksionit (jo te ri shkëmbyera). Zëra jo-monetar të matur me vlerën e drejtë janë shkëmbyer duke 
përdorur kursin e këmbimit në datën kur është përcaktuar vlera e drejtë. 
 
2.4 Stoqet  
Stoqet janë vlerësuar në kosto më të ulët dhe vlerë neto të realizueshme. Vlera neto e realizueshme është çmimi i 
shitjes në kursin e zakonshëm të biznesit, minus kosto e kompletimit, marketingut dhe shpërndarjes.  
Kostot e furnizimit dhe pjesëve rezervë janë vendosur duke përdorur metodën e ponderuar mesatare dhe përfshin 
shpenzimet e kryera në përvetësimin e stoqeve dhe sjelljen e tyre në lokacionin ekzistues dhe gjendjen ekzistuese 
të tyre. Kosto e stoqeve të prodhuara dhe të punës në progres përfshin një pjesë të caktuar të shpenzimeve varëse 
bazuar në kapacitetin normal të operimit. 
 
2.5 Prona, impiantet dhe pajisjet  
Prona, impiantet dhe pajisjet janë paraqitur me kosto historike të zvogëluar për zhvlerësimin e akumuluar. Kosto 
historike përfshin shpenzimet që i atribuohen direkt artikujve të përvetësuar. Kostoja e vetë -ndërtimeve të 
aseteve përfshin koston e lëndëve të para, të punës direkte dhe një proporcion të caktuar të shpenzimeve varëse të 
prodhimit. 
  



10 
 

”Agmia” shpk Gjilan 
Politikat kontabël dhe shënimet shpjeguese në pasqyrat 
financiare për vitin që përfundon më 31 Dhjetor 2017  
 
2 POLITIKAT E KONTABILITETIT (vazhdim) 
 
2. 5 Prona, impiantet dhe pajisjet  
 
Blerjet e mëvonshme janë të përfshirë në vlerën bartëse të asetit ose paraqiten si aset i veçantë, përkatësisht, 
vetëm kur ka një gjasë të fluksit të ardhshëm të përfitimeve ekonomike të kompanisë nga artikulli përkatës, dhe 
kur vlera e artikullit mund të matet në mënyrë të arsyeshme. Zhvlerësimi i pronës, impianteve dhe pajisjeve është 
llogaritur duke përdorur metodën drejtëvizore për shpërndarjen e kostos ose koston e konsideruar tek vlera 
mbetur e tyre përgjatë jetëgjatësisë së tyre të përdorimit, si në vijim : 

 

Ndërtesat 20 vite 

Pajisje dhe makineri 5 vite 

Pasuritë tjera jo qarkulluese 5 vite 

2.6 Tatimi në të ardhura aktuale dhe të shtyra   

 
Detyrimi i tatimi aktual mbi të ardhurat është llogaritur në bazë të ligjit tatimor mbi të ardhura personale në fuqi 
në datën e bilancit të gjendjes. 
 
Tatimi i shtyrë i të ardhurave është siguruar në mënyrë të plotë, duke përdorur metodën e detyrimeve, mbi 
diferencat e përkohshme që rrjedhin në mes bazës tatimore të aseteve dhe detyrimeve dhe vlerë bartëse të tyre në 
pasqyrat financiare. Tatimi i shtyrë i të ardhurave përcaktohet duke përdorur një normë tatimore që ka qenë në 
fuqi nga data e bilancit të gjendjes dhe pritet që të aplikohet kur pasuria përkatëse e tatimit të shtyrë në të ardhura 
është realizuar ose detyrimi i tatimit të shtyrë në të ardhura është shlyer. 
 
Pasuria e tatimit të shtyrë në të ardhura njihet deri në atë masë që është e mundshme që fitimi i tatueshëm në të 
ardhmen do të jetë në dispozicion për mbulimin e  diferencave të përkohshme tatimore. 
 
2.7 Paraja dhe ekuivalentet e parasë 
 
Paraja dhe ekuivalentet e parasë përfshijnë paratë në arkë, depozitat e mbajtura në banka dhe investime afat-
shkurtër me likuidet të lartë që skadojnë brenda një periudhe deri në 12 muaj. 
 
2.8  Kapitali, fitimet e bartura dhe pagesat e dividendëve 

Kapitali prej 1,208,738 mijë Euro dhe fitimet e  bartura janë në pronësi të Ahmet Demiri - Nr:ID: 1030692353 

pronar i kompanisë.Fitimet e bartura përbëhen nga fitimet e pa shpërndara nga periudhat e kaluara dhe aktuale. 
 
2.9 Përfitimet e punëtorëve 
 
Detyrimet pensionale  
Kompania ka skemë të pensioneve të përcaktuara nga legjislacioni vendor i sigurimeve shoqërore, sipas të cilës 
ajo kontribuon në planet e pas daljes në pension të punëtorëve të saj. Kontributet, bazuar në pagat bruto, janë 
bërë në planin e pensionit shtetëror, Trusti Pensional i Kosovës (TKPK) përgjegjës për pagesën e pensioneve. 
Nuk ka asnjë detyrim shtesë në lidhje me këto plane. 
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2 POLITIKAT E KONTABILITETIT (vazhdim) 
 
2.10 Të hyrat 
 
Të hyrat përbëhen nga të hyrat nga shitja e mallrave dhe te hyrat nga shitja e sherbimeve. Të hyrat janë matur 

duke iu referuar vlerës së drejtë të konsideratës së pranuar apo të arkëtueshmeve nga kompania për mallrat e 

furnizuar dhe shërbimet e ofruara, përjashtuar TVSH-në, rabateve, dhe zbritjeve tregtare. 
 
Të hyrat njihen kur shuma e të ardhurave mund të matet në mënyrë të besueshme, ka gjasa që përfitimet 
ekonomike të lidhura me transaksione do të rrjedhin në kompani, shpenzimet e bëra ose që do të bëhen mund të 
maten me besueshmëri, dhe kur kriteret për secilin nga aktivitetet e ndryshme të kompanisë janë përmbushur. 
 

Shitja e mallrave  
Shitja e mallrave njihet kur Kompania ka transferuar tek blerësi rreziqet dhe shpërblimet e rëndësishme të 
pronësisë së mallrave të furnizuara. Rreziqet dhe shpërblimet janë konsideruar të bartura te blerësi kur blerësi ka 
bërë pranim të padiskutueshëm të mallrave. 
 
2.11 Te pagueshmet tregtare dhe tjera 
 
Të pagueshmet tjera dhe tregtare njihen në vlerën reale dhe më pastaj maten me kostot e amortizimit duke 
përdorur metodën efektive të interesit. 
 
2.12 Shpenzimet operative 
 
Shpenzimet operative njihen në fitim ose humbje me shfrytëzimin e shërbimit ose në datën e origjinës së tyre. 
 
2.13 Taksat 
 
Tatimet e pagueshme janë të bazuar në fitimet e vitit në bazë të Ligjit Nr. 05/L- 029 mbi Tatimin në Korporatat. 
Fitimet e tatueshme dallojnë nga tatimi i raportuar në pasqyrën e të hyrave gjithëpërfshirëse për arsye se i 
përjashton zërat e të hyrave dhe shpenzimeve të cilat janë të tatueshme apo të përjashtuara në vitet tjera dhe 
tërësisht përjashton zërat të cilat nuk pranohen. Obligimet e Kompanisë për tatimin e vitit kalkulohen në bazë të 
shkallës së tatimit 10%. Sipas legjislacionit të tanishëm humbjet tatimore mundë të barten për periudhat 
perkatese.  
 
3 MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR 
 
3. 1 Faktorët e riskut financiar 

 
Aktivitetet e kompanisë e vënë atë në një shumëllojshmëri të riskut financiar, duke përfshirë riskun e tregut, 
riskun e kredisë dhe riskun e likuiditetit. Menaxhimi i riskut të kompanisë përqendrohet në pa-
parashikueshmërinë e tregjeve dhe kërkon që të minimizoj efektet e mundshme negative mbi performansën e 
biznesit të kompanisë.  
Menaxhimi i riskut kryhet nga Menaxhmenti i Kompanisë të bazuara në disa politika dhe procedura paraprakisht 
të aprovuara me shkrim që mbulon plotësisht menaxhimin riskut, si edhe zona të veçanta, të tilla si risku i 
këmbimit valutor, riskut i normës së interesit, risku i kredisë, përdorimit të letrave me vlerë të përshtatshme dhe 
investimeve tjera përtej likuiditetit. 
 
3.2 Risku i tregut 
 
Risku i tregut është risk që ndryshon në çmimet e tregut, si kurset e këmbimit të valutor, normat e interesit dhe 
çmimet e kapitalit do të ndikojë në të ardhurat e kompanisë ose vlerën titujve të instrumenteve financiare të saj. 
Objektivi i menaxhimit të riskut të tregut është të menaxhoj dhe kontrolloj ekspozimin ndaj riskut të tregut 
brenda parametrave të pranueshëm, derisa optimizon kthimin. 
 

Risku i valutës  
Parimisht, Kompania nuk është e ekspozuar ndaj riskut të valutës pasi që shumica e shitjeve të saj, blerjeve dhe 
huazimeve janë ne valutën Euro. 
 
3.3 Risku i kredisë 
 
Risku i kredisë është risk në humbjen financiare të kompanisë, nëse një klient ose homolog i një instrumenti 
financiar nuk arrin të përmbushë detyrimet e tij të kontraktuara, dhe lindin kryesisht nga të arkëtueshmet të 
kompanisë prej klientëve dhe investimeve në letra me vlerë. 
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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: 
 
  2017 2016 

Paratë në arke  209,214, 157,662 
Paratë në llogari bankare 13,741 37,523 
Llogari të arkëtueshme 442,816 435,144 
Stoqet 589,727 444,806 

  1,255,498   1,075,105 
 
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 2017 dhe 2016, detyrimet e kompanisë kishin maturitet(duke përfshirë pagesat e interesit, ku është 
e aplikueshme) të shpalosurar si më poshtë: 
 

ASETET 
2017 2016

 
   

Paratë në arkë 209,214, 157,662  
Paratë në bankë 13,741 37,523  
Llogari të arkëtueshme 442,816 435,144  
Stoqet 589,727 444,806  

Total asetet qarkulluese 1,255,498   1,075,105  

DETYRIMET      
Të pagueshmet tjera 1,484,126 1,499,815  

Mbitërheqjet dhe Kredit 49,310  49,109  

Total detyrimet afatshkurta 1,533,436  1,548,925 

Hapsira e likuiditetit  (307,938)  (473,820)  
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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 2016 0.00 2,792,714 278,908.06 0.00 3,071621.06

Shtesat gjatë vitit 0.00  159,502.67 7,031.87 0.00 166,534.54 

Shlyerjet gjatë vitit 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Më31 Dhjetor 2016 0.00 2,952,216,04 285,939.93 0.00  3,238,155.97 

Zhvleresimi        

Më 1 Janar 2016 0.00  839,810.7 174,321.57 0.00  1,014,131.57 

Zhvleresimi i vitit 0.00  107,325.13 39,187.41 0.00  146,512.54 

Zbritjet -rregullimet 0.00  0.00 0.00 0.00  0.00 

Më 31 Dhjetor 2016 0.00 947,135.83 213,508.98 0.00 1,160,644.81

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

Më 31 Dhjetor 2017 0.00  3,340,070.04 306,990.00 0.00  3,647,060.04 

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

Vlera neto e Aseteve               

Më 31 Dhjetor 2017 0.00 2,266,216 51,122 0.00  2,317,339                 

Më 31 Dhjetor 2016 0.00 2,005,080 72,431 0.00 2,077,511                
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5. STOQET     

  Më 31 Dhjetor 2017   Më 31 Dhjetor 2016 

  (në euro)   (në euro) 

Stoqet e mallit ne fillim te vitit  444,805 443,943 

Blerjet e mallit gjat vitit 3,603,405  3,092,043 

Totali i stoqeve ne dispozicion 4,048,210  3,535,985 

Shitjet e malli gjat vitit 3,458,483  3,091,180 

Stoku ne fund te vitit 589,727 444,805 
      
 

 
6. TË ARKETUESHMET TREGTARE DHE KËRKESAT TJERA 
 
  Më 31 Dhjetor 2017 Më 31 Dhjetor 2016

  (në euro) (në euro)

Te arkëtueshme tregtare 131,337 127,839 

Avanset e dhëna 218,440 215,954 

Parapagimi i TVSH-së 93,040 91,351 

Parapagimet e tatimit në fitim 0.00  0.00 

  311,479  307,305
 

 
7. PARAJA DHE EKUIVALENTËT E PARASË 
 
    Më 31 Dhjetor 2017   Më 31 Dhjetor 2016 

    (në euro)   (në euro) 
Paraja në Arkë 209,214 157,661 

Paraja në Banka 13,741  37,523 

 Ghjithesejt keshi   222,956 195,185  

                        

8. HUAMARRJET         

    Më 31 Dhjetor 2017   Më 31 Dhjetor 2016 

    (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 e panjohur  28,626  28,626 

 Pro Credit Loan no.50059954  77,254  252,521 

 Pro Credit Loan 50060645  351,722  0.00 

 Kredi 75002685  104,584  0.00 

         Gjithesejt detyrimet afategjata G 582,720 301,680 
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 Pjesa afatshkurtër         

 Kredi bankare  49,310  49,109 

         Detyrimi per tvsh   0.00 12,476 

         Tatimet dhe kontributet    1,178 1,004 

    50,488 62,589 

 Totali i huave   633,208     364269              
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9. TË PAGUESHMET TREGTARE DHE TË TJERA 
 
 Më 31 Dhjetor 2017 Më 31 Dhjetor 2016

 (në euro) (në euro)

Furnitorët  527,541 469,077

Tatimet tjera 0.00 0.00

Detyrimet tjera rrjedhëse 1,004,716 1,066,367

TVSH e pagueshme 0.00 0.00

Totali i detyrimeve  1,532,257 1,535,444
 
Detyrimet tjera rrjedhese ne shume prej 1.004.716,00€ 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:198,634€. 

 
Ahmet Demiri 
 
Fitimet e mbajtura 
 
Me 31 Dhjetor 2017 dhe 2017 
 

 
11. TË HYRAT OPERATIVE 

  
Shuma     2017 2016  
             1,208,738                  1,208,738 
 

   198,634                       44,595   
1,407,372 1,253,333  

 

 
 
Të hyrat nga shitja 
 
 

 
 
 
 
12. KOSTO E MALLIT TË SHITUR 
 
 
 

 
Kosto e mallit të shitur 
 
 

 
 
 
 

 
13. SHPENZIMET E PERSONELIT                  
 
 
 
  

  
Më 31 Dhjetor 2017  

(në euro)  
4,199,450   
4,199,450  

 
 

 

  
Më 31 Dhjetor 2017  

(në euro)  
3,458,482   

3,458,482  
 
 

  
Më 31 Dhjetor 2017  

(në euro)  
165,485  

                              8,322   
173,808  

 
Më 31 Dhjetor 2016  

                     (në euro)  
                     3,727,355   

3,727,355  
 
 

 

  
Më 31 Dhjetor 2016  

(në euro)  
3,091,180   

  3,091,180  
 
 

  
Më 31 Dhjetor 2016  

(në euro)  
166,639  

                              8,448   
175,087  
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14.SHPENZIMET TJERA OPERATIVE     

 

Më 31 Dhjetor 2017

   

Më 31 Dhjetor 2016 

 

 (në euro) (në euro) 

Shpenzimet e energjise elektrike 75,951 71,691

Shpenzimet e derivateve 696 1,166

Shpenzimet e mirmbajtjes 14,186 4,764

Shpenzimet e shitjes 2,177 2,821

Shpenzimet e Ptk&internetit 1,209 960

Shpenzimet e taksave Komunale 0.00 0.00 

Shpenzimet tjera 132,708  159,646 

 226,928 241,050     
 

 
15. SHPENZIMET FINANCIARE  

 
Më 31 Dhjetor 2017 

   
Më 31 Dhjetor 2016 

 

 (në euro)   (në euro) 

Shpenzimet e interesit 35,653 31,299

Shpenzimet e provizionit bankar 15,278  14,717 

 50,931  46,016
 

 
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 2017 dhe rregulloret tjera plotësuese aktuale. Sipas këtij ligji tatimi në 
fitim është 10%. Kompania ka operuar me fitim për vitin 2017 =171,155.20€euro dhe vitin 2016.=71,135.75€ 
 

 
17. ZOTIMET DHE KONTINGJENTET 
 
Detyrimet tatimore  
Librat e Kompanisë dhe regjistrimet nuk ishin audituar nga autoriteti i tatimeve për 2017 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 2017. 
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 2017      

”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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontabilisti:                                                                                                                       Drejtori : 
 


