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Abstrakti 

 

Qëllimi kryesor i këtij punimi është që në mënyrë sa më të detajizuar të bëj analizën financiare të 

ndërmarrjes publike Trepça për vitet 2014-2017, ndërmarrje e cila është nën administrimin e 

Agjensisë Kosovare të Privatizimit. Konkretisht qëllimi i këtij punimi është analiza e raporteve 

financiare siç janë bilanci i gjendjes dhe pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve të ndërmarrjes 

Trepça për vitet 2014-2017. 

Fjalë kyçe: analiza finalciare,raporteve, pasqyrat financiare, të ardhurat dhe shpenzimet 

 

Abstract 

 

The main purpose of this paper is to give a more detailed analysis of the financial enterprise of 

Trepça for the years 2014-2017, which is under the administration of the Privatization Agency of 

Kosovo. Specifically, the purpose of this paper is the analysis of financial reports such as the 

balance sheet and the statement of income and expenditures of Trepça for the years 2014-2017. 

Keywords: final analysis, reports, financial statements, income and expenses 
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HYRJE 
 

Republika e Kosovës, si shteti më i ri i Evropës, domosdoshmërish duhet të hartojë legjislacion 

dhe politika zhvillimore, të cilat do t’i japin vendit hovtë madh zhvillimor. Për t’u realizuar kjo, 

ekonomisë së shtetit të ri i duhet tëpërcaktojë në rend të parë prioritetet zhvillimore si dhe të 

caktojë resurset qëmund të jenë potencial për zhvillim të shpejtë. Nisur nga aspekti i resurseve, 

Kosova është vend i pasur me resurse natyrore, sipërfaqësore dhe nëntokësore,me klimë dhe 

pozitë gjeografike shumë të përshtatshme. Mbështetur në shumë studime shkencore dhe 

ekonomike, një ndër sektorët me potencialë zhvillimorështë: Sektori i minierave dhe 

energjetikës. 

Ndërmarrja “Trepça” ka kaluar etapat e zhvillimit maksimal në dekadat e fundit,si dhe ka pësuar 

goditjet të rënda të dëmtimit tekniko-teknologjik, xehetar dhehuman. Megjithatë, ajo po 

mbijeton, po ringjallet dhe ka filluar të ristrukturohet.Në këtë proces me rëndësi vitale për 

ekonominë e ndërmarrjes dhe Kosovës,është e nevojshme ekspertiza shkencore në mënyrë që 

hapat e mëtutjeshëm tëjenë strategjikë. 

  Vlera praktike e analizës përcaktohet nga përmbajtja dhe roli i saj. Ajo vë në zbatim nocione 

dhe mekanizma të rëndësishëm të disa prej drejtimeve themelore të aktivitetit të kompanisë të 

tilla si: teknikat e drejtimit, fiskaliteti, e drejta etj.Në këtë kuptim analiza e pasqyrave 

financiare "është një mjet me shumë se një teori është një lëndë që racionalizon studimin e të 

dhënave të gjendjes". 

Për të bërë një analizë financiare të ndërmarrjes ,ajo duhet të posedojë të dhëna dhe 

infonnata kryesore për afarizmin e ndërmarrjes sic janë llogaria përfundimtare dhe ajo periodike 

respektivisht bilancin e gjendjes dhe pasqyrën e të ardhurave. 

   Bilanci është i lidhur me kontabilitetin kurse koniabiliteti me ndërmarrjen si organizatë e 

kompanisë. Kontabiliteti i regjistron të gjitha ngjarjet e kompanisë në ndërmarrje dhe përmes 

bilancit tregon se në qfarë gjendje gjendet ndërmarrja. 

   Analiza e pasqyrave finaciare është një proces që synon të vlerësoj pozicionin financiar të 

kaluar dhe atë të tashmin në një ndërmarrje. Analiza financiare është proces i të punuarit, dhe të 

analizuarit mbi të dhënat kontabile ku qëllimi parësor i saj është përcaktimi. parashikimi dhe 

vlerësimi më i mirë i kushteve të kompanisë dhe performancës në të ardhmen. 



Faqe | 2  
 

KAPITULLI I 

1. QËLLIMI OBJEKTIVAT DHE METODAT 

1.1. Qëllimi i punimit 

 

Çdo punë që fillohet domosdoshmërisht duhet të ketë një qëllim në mënyrë që të përcaktohen 

hapat dhe metoda e realizimit të qëllimit. Përveç kësaj qoftë edhe një punim diplome nuk mund 

të realizohet suksesshëm pa pasur një qëllim. 

Në këtë rast qëllimi i këtij punimi të diplomës është që pikërisht përmes këtij punimi t’u ofrojë 

lexuesëve të tjerë mundësi që të kuptojnë qartë dhe drejtë analizat finaciare të ndërmarrjes 

Trepça për vitet 2014-2017. 

1.2. Objektivat e punimit 

 

Çdo veprim që ndërmarrim , pa marrë parasysh a është fjala për jetën personale apo profesionale, 

ka një qëllim që pretendojmë të arrijmë në të ardhmen. Por sado që i vendosim vetës një qëllim 

në qoftë se nuk i ndërmarrim masat e duhura respektivisht nuk i përcaktojmë vetës objektiva 

përmes të cilave do të arrijmë tek qëllimi, atëherëështë e kotë. Normalisht pas përcaktimit të 

qëllimit për punimin e diplomës është e rëndësishme edhe mënyra se si do të arrijmë ta 

realizojmë qëllimin. 

Objektiva e parë:- është hulumtimi i literaturës që ka të bëjë me pasqyrat financiare të 

ndëmarrjes Trepça. 

Objektiva e dytë:- është përzgjedhja e literaturës që është më konkrete dhe më e qartë për t’u 

kuptuar. 

Objektiva e tretë:- është që shkrimi të jetë në nivel akademik dhe pa gabime gjuhësore. 
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1.3. Arsyet pse është zgjedhur kjo temë 
 

Arsyeja për nxitjen e këtij studimi është trajtimi i pamjaftueshem ose jo i plotë i problemit nga 

autorët e ndryshëm. Duke përfunduar këtë punim diplome, inkurajojmë studiuesit e ardhshëm të 

hulumtojnë më shumë për analizat financiare te gjigantit Trepça . Për të realizuar këtë studim, 

kemi aplikuar metodologjinë si në vijim:  

Faza e parë: zgjedhja e literaturës: - Qëllimi i përzgjedhjes së literaturës ishte përcaktimi i mirë 

i fushës së studimit, gjenerimi i pytjeve kërkimore, evidentimi i asaj çka është arritur dhe çka 

mbetet për t’u arritur nëpermjet thellimit të njohjes. Zgjedhja e literaturës është shtrirë mbi një 

numër të konsiderushëm autorësh të ndryshëm si dhe në bashkëpunim me disa punonjës të 

ndërmarrjes Trepça. Në këtë punim u përfitua mjaft nga burimet e infrmacionit të përdorur. 

Faza e dytë:mbledhja e të dhënave: - Mbledhja e të dhënave përfshin grumbullimin e të dhënave 

nga rregulloret, udhëzimet admnistrative si dhe studimet që i referohen kësaj fushe.Bibliografia 

nuk shërben vetëm si tregues i hulumtimit në fjalë, por është shumë e rëndësishme edhe për 

lexuesin, sepse i jep të dhënat e nevojshme, në mënyrë që sutudiuesit e tjerë të gjejnë më leht 

burimin. 

Faza e tretë:analiza e të dhënave:- Në realizimin me suksestë objektivave të caktuara në këtë 

studim jemi mbështetur në metoden e analizës dhe sintezës, ku të dhënat e grumbulluara janë 

strukturuar sipas kërkesës së studimit dhe më pastaj janë përpunuar dhe kemi arritur deri te 

konkluzionet e punimi 

1.4. Metodat, teknikat dhe instrumente e hulumtimit 
 

Tema e hulumtimit është trajtuar nga aspekti teorik dhe empirik dhe nuk kërkon ndonjë 

metodologji empirike të avancuar. Metodologjia e përdorur i përmbanë këto elemente: 

 Grumbullimin dhe përzgjedhjen e materialit(literaturës); 

 Analizimin dhe strukturimin e materialit të grumbulluar dhe 

 Përpunimi dhe përllogaritjet me të dhënat reale 
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1.5.Rezultatet e pritshme 
 

Rezultatet e pritshme në kuadër të këtij punimi janë paraqitja financiare e treguesve të pasqyrave 

financiare si dhe analiza e këtyre pasqyrave financiare duke krahasuar vitet e kaluara dhe në këtë 

mënyrë të vërehet ndryshimi gjatë këtyre viteve si dhe të konstatohet se cilat janë shkaqet që 

treguesit financiar kanë ndryshuar ndër vite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Faqe | 5  
 

KAPITULLI II 

2. Raportet financiare 
 

Raportet financiare
1
 paraqesin fazën përfundimtare të procesimit të të dhënave të kontabilitetit 

dhe paraqiten si bartës të informatave kontabile.  

Klasifikimi i raporteve financiare mund të paraqitet si nëvijim : 

 Bilanci i gjendjes  

 Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 

 Raporti i fitimeve të mbajtura  

 Raporti i rrjedhjes së parasë 

 Raportet tjera 

Qëllimi i raporteve financiare është ofrimi i informatave për gjendjen financiare, suksesin dhe 

rrjedhën e parasë që do të jete e dobishme për një rreth më të gjerë përdoruesish me rastin e 

marrjes së vendimeve ekonomike. Raportet financiare të ndërmarrjes duhet të strukturohen në atë 

mënyrë që të paraqesin pozitën financiare dhe transaksionet që janë ndërmarrë. Përgjegjësinë për 

përgatitjen dhe paraqitjen e raporteve financiare e mbanë udhëheqësia e ndërmarrjes. 

2.1. Bilanci i Gjendjes 

Bilanci i gjendjes
2
është një përmbledhje e sistemuar që pasqyron gjendjen e pasurisë së kapitalit 

e të detyrimeve të ndërmarrjes në një ditë të caktuar. Në literaturën profesionale bilanci i 

gjendjes merret si një pasqyrë dyanësore ku në anën e majtë shënohet Pasuria (aktivi) kurse në 

anën e djathtë burimet e kësaj pasurie (pasivi). 

 Elementet kryesore të bilancit janë: 

 Pasuria 

 Detyrimet  

 Kapitali  

                                                           
1
Ismajli Hysen, “Analiza e pasqyrave financiare”f.????? 

2
 Ismajli Hysen, “Analiza e pasqyrave financiare” f.????? 
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Pasuriaështë resurs i cili është nën kontrollin e ndërmarrjes i cili rrjedh nga aktivitetet në të 

kaluarën dhe nga i cili priten dobitë e ardhshme ekonomike të ndërmarrjes. 

Detyrimet janë borxhi ekzistues i ndërmarrjes i cili rrjedh nga aktivitetet e kaluara për 

plotësimin e secilit pritet zvogëlimi i resursit i cili ka si rezultat zvogëlimin e pasurisë. 

Kapitaliështë pjesa e mbetur e pasurisë pas zbritjes së të gjitha detyrimeve, Andaj mund të themi 

se ndryshimi në mes pasurisë së tëerësishme dhe detyrimeve të tërësishme paraqet kapitalin. 

Figure 1 Bilanci i gjendjes Trepça 2014-2017 Aktiva  

PASURIA 2014 2015 2016 2017 

Pasuria qarkulluese 
    

Para të gatshme 6,514,914.74 1,803,321.51 948,384.82 2,209,159.15 

Stoqet 1,516,285.67 2,122,202.31 1,580,339.27 478,949.83 

Llogaritë e arkëtueshme 1,279,610.00 1,956,166.37 982,112.92 1,895,840.41 

Kërkesa për parapagime 189,242.75 362,433.24 110,441.83 186,537.58 

Kërkesat për tatimet e paguara më tepër 995,987.98 1,909,174.39 1,785,674.36 2,354,655.32 

Gjithësej pasuria qarkulluese 10,496,041.14 8,153,297.82 5,406,953.20 7,125,142.29 

     
Pasuria jo-qarkulluese 

    
Depozitë të papaguar - - - - 

Koncesione, të drejtat industriale dhe të drejtat e ngjashme dhe  

asetet si dhe licencat në këto asete dhe të drejta 
7,595.69 7,595.69 7,595.69 7,595.69 

Goodwill  0.00 0.00 0.00 0.00 

Ngastra, prona dhe ndërtesa 513,196.35 499,799.21 486,402.07 473,004.93 

Pajisje dhe makineri 7,242,859.24 7,143,100.55 7,113,724.22 6,501,468.28 

Paisje tjera, orendi dhe paisje të zyrës 482,749.45 5,523,196.84 5,671,300.06 5,663,965.71 

Gjithësej pasuri jo-qarkulluese 8,246,400.73 13,173,692.29 13,279,022.04 12,646,034.62 

     
Gjithësej Pasuria 18,742,441.87 21,326,990.11 18,685,975.24 19,771,176.91 

Burimi: Ndërmarrja Trepça (http://www.trepca-akp.com) 

Në tabelen  është paraqitur bilanci i gjendjes pjesa e AKTIVES, këto të dhëna të marra nga 

Ndërmarrja Trepça, kemi ardhë në përfundim se aktiva nga viti 2014 në vitin 2017 ndryshon, ku 

po shohim se në vitin 2015  pasuria ka shënuar rritje , ndërsa në vitin 2016 pasuria ka shënuar 

rënie. D.m.th nga viti 2014 në vitin 2017 kemi pasur luhatje të pasuris qarkulluese dhe 

joqarkulluese. 

 

http://www.trepca-akp.com/
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Figure 2 Bilanci i gjendjes Trepça 2014-2017 Pasiva 

OBLIGIMET 2014 2015 2016 2017 

Obligime afatëshkurta         

Llogaritë e pagueshme 2,774,071.27 3,164,939.72 4,340,968.82 4,474,295.26 

Paga të pagueshme 810,910.17 913,614.71 1,503,712.55 1,148,093.33 

Obligimi për TVSH të papaguar - - - - 

Obligimi për tatim ne fitim - - - - 

Obligimi për pagimin e stipendioneve dhe 

pensioneve të parakohëshme 
- - - - 

Obligimi për pagimin e pagave të kontraktuara 550.00 0.00 0.00 0.00 

Obligimet per të hyrat e pafituara 2,095,925.28 2,411,141.76 2,776,201.62 3,964,313.40 

Obligimet tjera afatshkurta 227,980.71 37,245.19 20,848.80 73,195.50 

Gjithesejt obligime afatëshkurta 5,909,437.43 6,526,941.38 8,641,731.79 9,659,897.49 

Obligime afatëgjata - - - - 

Obligime afatëgjata - - - - 

Gjithësej obligime afatëgjatë - - - - 

KAPITALI  
    

Kapitali i ndërmarrjes 16,799,409.97 22,762,789.97 22,762,789.97 22,833,224.57 

Humbja/fitimi i viteve të kaluara -4,851,922.49 -7,058,697.00 -9,967,979.82 
-

14,733,251.04 

Fitimi i pashpërndarë i viteve të kaluara 3,092,314.90 2,011,305.90 2,011,305.90 2,011,305.90 

Humbja/fitimi i vitit vijues -2,206,797.94 -2,915,350.03 -4,761,872.77 0.00 

     
Gjithësej Kapitali 12,833,004.44 14,800,048.84 10,044,243.28 10,111,279.43 

     
Gjithësej Ekuiteti 18,742,441.87 21,326,990.22 18,685,975.07 19,771,176.92 

Burimi.Ndërmarrja Trepça (http://www.trepca-akp.com) 

Në tabelën  është paraqitur bilanci i gjendjes pjesa e PASIVES, këto të dhëna të marra nga 

ndërmarrja Trepça, kemi ardhë në përfundim se pasiva nga viti 2014 në vitin 2017 ndryshon, ku 

po shohim se në vitin 2015  detyrimet (obligimet) kanë shënuar rritje , ndërsa në vitin 2016 

detyrimet (obligimet)  ka shënuar rënie. D.m.th nga viti 2014 në vitin 2017 kemi pasur luhatje të 

detyrimeve dhe kapitali (gjithsej ekuitetit). 

http://www.trepca-akp.com/
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Figura 1.Pasuria qarkulluese  

Burimi: Ndërmarrja Trepça (http://www.trepca-akp.com) 

 

Figura 2.Pasuria joqarkulluese  

Burimi: Ndërmarrja Trepça (http://www.trepca-akp.com) 

Nga këto të dhëna vërejm që tre zërat (paraja e gatshme, stoqet dhe llogaritë e arkëtueshme ) e 

paraqitur tek pasuria qarkulluese, vërejm që paraja e gatshme mbizotron me një përqindje më të 

lartë, ndërsa tek pasuria joqarkulluese zëri mbizotrues është paisje dhe makineri. 
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http://www.trepca-akp.com/
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Figura 3. Obligimet Afatshkurta 

Burimi: Ndërmarrja Trepça (http://www.trepca-akp.com) 

 

Figura 4. Kapitali 

Burimi: Ndërmarrja Trepça (http://www.trepca-akp.com) 
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http://www.trepca-akp.com/
http://www.trepca-akp.com/
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2.2. Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 

 

Zakonisht ndërmarrjet që dëshirojnë të dinë gjendjen e përafërt të afarizmit të tyre, shpesh 

përpilojnë raportin e qarkullimit, sipas të cilit po ashtu dinë se sa është e ardhura, shpenzimet apo 

edhe fiimi i saj.  

Këto pozicione dhe të tjera të përafërta raportohen në pasqyrën e të ardhurave. Kjo pasqyrë
3
 

tregon rezultatet e operacioneve të kompanisë pë një periudhë kohore (mujore, tremujore apo 

edhe vjetore). 

Ekuacioni më i thjeshtë për përshkrimin e të ardhurave është: 

Neto e ardhura = E ardhura – Shpenzimet 

Të ardhurat paraqesin shumën e aseteve të krijuara përmes operacioneve në biznes, përkatësisht 

ato paraqesin derdhjet nga shpërndarja e mallrave dhe shërbimeve te konsumatorët si pjesë e 

operacioneve parësore të kompanisë. 

Shpenzimet paraqesin shumë e aseteve të konsumuara gjatë operacioneve në biznes, përkatësisht 

rrjedhjet dhe obligimet e arritura nga prodhimi i mallrave dhe shërbimeve. 

E ardhura neto (apo humbja neto) paraqet të ardhurën në raport me shpenzimin gjatë një 

periudhe të caktuar kohore. Nëse e ardhura e tejkalon shpenzimin rezultati quhet e ardhura neto. 

Nëse shpenzimet e tejkalojnë të ardhurën rezultati quhet humbja neto.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
3
 Ahmeti Skënder, “Kontabiliteti financiar” faqe ???? 
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 Figure 3.Pasqyra e të ardhurave “Trepça” 2014-2017 

 
2014 2015 2016 2017 

Të hyrat nga Shitjet  10,525,637.69 11,482,684.45 8,402,065.83 14,671,045.33 

Kosto e mallit të shitur 10,042,472.47 11,035,772.13 
10,404,123.

18 
11,007,788.02 

Fitimi bruto  483,165.22 446,912.32 -2,002,057.35 3,663,257.31 

Të hyrat nga shërbimet  330,045.31 34.48 47,558.37 0.00 

Të hyrat nga qeraja 147,002.03 88,703.02 69,123.74 267,599.44 

Të hyrat nga aktivitetet financuese 252,445.80 54,844.29 42,437.08 56,633.80 

Të hyrat nga BKK (subvencionet dhe 

investime kapitale) 
3,572,346.48 3,204,305.91 3,205,693.87 3,276,888.69 

Të hyrat tjera 271,482.55 265,959.48 925,245.06 121,999.27 

Totali i të hyrave tjera 4,573,322.17 3,613,847.18 4,290,058.12 3,723,121.20 

Gjithësej 5,056,487.48 4,060,759.50 -2,288,000.77 7,386,378.51 

Shpenzimet e përgjithshme dhe 

administrative:     

Shërbimet të përgjithshme administrative, 

bankare dhe të tjera 
127,686.40 85,763.76 90,006.44 43,108.31 

Shpenzimet e auto parkut 62,197.69 77,232.92 64,240.53 139,163.28 

Shpenzimet e zyrës 49,481.51 23,163.44 8,530.68 37,284.35 

Shpenzimet e zhvlerësimit 799,421.59 807,317.50 851,805.87 835,213.72 

Shpenzimet e tatimeve të paguara 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pagat e punetorëve jo prodhues 2,282,623.19 2,315,725.40 2,286,111.54 2,134,260.14 

Stimulimet, bonuset dhe përfitimet e 

punëtorëve 
292,072.86 156,018.03 75,913.85 112,252.60 

Pagat e kontraktuara 9,983.09 4,401.93 8,130.00 3,090.92 

Pensionet e parakoheshme 391,550.00 358,170.00 294,360.00 265,120.00 

Stipendionet e punëtoreve 105,540.00 78,418.60 46,971.86 34,600.00 

Shpenzimet e përgjithshme të riparimit dhe 

mirëmbajtjes dhe MHT 
98,219.26 183,701.71 105,665.22 95,669.02 

Shpenzimet e energjisë elektrike 1,786,918.37 1,854,192.33 1,673,055.97 2,035,541.20 

Shpenzimet e sigurimit 17,435.30 20,316.71 40,777.71 0.00 

Shpenzimet e telefonit dhe internetit 38,820.43 29,679.64 20,723.95 9,265.47 

Shpenzimet e ujit dhe bartjes së mbeturinave 92,341.02 95,418.82 136,563.82 118,264.43 

Shpenzimet e transportit dhe ngarkim 

shkarkimit 
330,282.55 321,694.29 270,091.24 258,094.38 

Shpenzimet e qerasë 0.00 0.00 0.00 0.00 

Shpenzimet e ushqimit dhe rekreimit 611,185.49 503,611.24 482,450.31 494,812.49 

Shpenzimet e udhëtimeve zyrtare 34,045.71 25,987.78 6,738.28 11,025.21 

Shpenzimet e reprezentacionit 14,065.51 9,800.63 7,990.13 6,582.28 

Donacionet e dhëna 24,375.62 12,186.49 30,778.98 17,039.53 

Shpenzimet e shërbimeve tjera publike 9,101.35 2,970.20 2,207.22 1,811.01 

Shpenzimet tjera 21,327.52 1,517.44 1,996.67 1,999.27 

Taksat operuese 10,593.13 0.00 809.84 3,560.74 

Shpenzimet e borxhit të keq 0.00 0.00 516,106.23 0.00 

Humbjet nga diferenca negative e kursit 54,017.74 8,820.67 27,847.20 55,471.78 

Humbjet nga shitjet e aseteve 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zhvlerësimi për asetet financiare dhe letrave 

me vlerë të 

 tregtueshme dhe humbjet nga shitja e tyre 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Interesi dhe shpenzime të ngjashme 0.00 0.00 0.00 0.23 

Shpenzimet e jashtëzakonshme 0.00 0.00 0.00 14,838.77 

Totali i shpenzimeve te përgjitheshme dhe 7,263,285.33 6,976,109.53 7,049,873.53 6,728,069.13 
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adminstrative 

Fitimi para tatimit në fitim -2,206,797.94 -2,915,350.03 -4,761,872.77 658,309.39 

Tatimi në fitim - - - 65,830.94 

Fitimi/humbja neto e vitit afarist -2,206,797.94 -2,915,350.03 -4,761,872.77 592,478.45 

Burimi: Ndërmarrja Trepça (http://www.trepca-akp.com) 

 

Figura 5. Pasqyra e të ardhurave  

Burimi: Ndërmarrja Trepça (http://www.trepca-akp.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10,000,000.00

-5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

http://www.trepca-akp.com/
http://www.trepca-akp.com/


Faqe | 13  
 

2.3. Analiza horizontale e raporteve financiare 

Analiza
4
 e cila mundëson krahasimin e të dhënave gjatë ndonjë periudhe në mënyrë që të zbulohen 

tendencat dhe dinamika e ndryshimit të pozicioneve të raporteve financiare zkonisht quhet analizë 

horizontale. Sipas rregullave horizontale të financimit mjetet e lidhura në afat të gjatë duhet të jenë të 

barabarta me burime të përhershme dhe afatgjata, dhe në këtë rast automatikisht mjetet para dhe mjetet e 

lidhura në afat të shkurtër janë të barabarta me burimet afatshkurta në anën tjetër. 

Figure 4 .Analiza horizontale e Bilancit të Gjendjes “Trepça” 2014-2017 AKTIVA 

PASURIA 
Viti bazë 

2014 

Përqindja e 

rritjes/zvogëlimit 

2015 

Përqindja e 

rritjes/zvogëlimit 

2016 

Përqindja e 

rritjes/zvogëlimit 

2017 

Pasuria qarkulluese   
   

Para të gatshme 6,514,914.74 -72.32% -85.44% -66.09% 

Stoqet 1,516,285.67 39.96% 4.22% -68.41% 

Llogaritë e 

arkëtueshme 
1,279,610.00 52.87% -23.25% 48.16% 

Kërkesa për 

parapagime 
189,242.75 91.52% -41.64% -1.43% 

Kërkesat për tatimet e 

paguara më tepër 
995,987.98 91.69% 79.29% 136.41% 

Gjithësej pasuria 

qarkulluese 
10,496,041.14 -22.32% -48.49% -32.12% 

    
   

Pasuria jo-qarkulluese   
   

Depozitë të papaguar 0.00 - - - 

Koncesione, të drejtat 

industriale dhe të 

drejtat e ngjashme dhe 

asetet si dhe licencat 

në këto asete dhe të 

drejta 

7595.69 - - - 

Goodwill  0.00 - - - 

Ngastra, prona dhe 

ndërtesa 
513,196.35 -2.61% -5.22% -7.83% 

Pajisje dhe makineri 7,242,859.24 -1.38% -1.78% -10.24% 

Paisje tjera, orendi dhe 

paisje të zyrës 
482,749.45 1,044% 1,074% 1,073% 

Gjithësej pasuri jo-

qarkulluese 
8,246,400.73 59.75% 61.03% 53.35% 

    
   

Gjithësej Pasuria 18,742,441.87 13.79% -0.30% 5.49% 

                                                           
4
 Jakupi Dr. Shefket, Statovci Dr. Bedri “Analiza e pasqyrave finnciare “faqe???? 
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Figure 5.Analiza horizontale e Bilancit të Gjendjes “Trepça” 2014-2017 PASIVA 

OBLIGIMET 
Viti bazë 

2014 

Përqindja e 

rritjes/zvogëlimit 

2015 

Përqindja e 

rritjes/zvogëlimit 

2016 

Përqindja e 

rritjes/zvogëlimit 

2017 

Obligime afatëshkurta   

   Llogaritë e pagueshme 2,774,071.27 14.09% 56.48% 61.29% 

Paga të pagueshme 810,910.17 12.67% 85.44% 41.58% 

Obligimi për TVSH të papaguar 0.00 - - - 

Obligimi për tatim ne fitim 0.00 - - - 

Obligimi për pagimin e 

stipendioneve dhe pensioneve 

të parakohëshme 

- - - - 

Obligimi për pagimin e pagave 

të kontraktuara 
550 -100.00% -100.00% -100.00% 

Obligimet per të hyrat e 

pafituara 
2,095,925.28 15.04% 32.46% 89.14% 

Obligimet tjera afatshkurta 227,980.71 -83.66% -90.86% -67.89% 

Gjithësej Obligime 

afatshkurta 
5,909,437.43 10.45% 46.24% 63.47% 

    
   

Obligime afatëgjata   
   

Obligime afatëgjata - - - - 

Gjithësej obligime afatëgjatë - - - - 

    
   

KAPITALI    
   

Kapitali i ndërmarrjes 16,799,409.97 35.50% 35.50% 35.92% 

Humbja/fitimi i viteve të 

kaluara 
-4,851,922.49 45.48% 105.44% 203.66% 

Fitimi i pashpërndarë i viteve të 

kaluara 
3,092,314.90 -34.96% -34.96% -34.96% 

Humbja/fitimi i vitit vijues -2,206,797.94 32.11% 115.78% -100.00% 

    
   

Gjithësej Kapitali 12,833,004.44 15.33% -21.73% -21.21% 

    
   

Gjithësej Ekuiteti 18,742,441.87 13.79% -0.30% 5.49% 

Burimi: Ndërmarrja Trepça (http://www.trepca-akp.com) 

 

 

 

http://www.trepca-akp.com/
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Paraqitja grafike e analizës horizontale “Trepça” 2014-2017 AKTIVA 

 

Figura 6. Rritja/zvogëlimi i pasurisë qarkulluese 

Burimi: Ndërmarrja Trepça(http://www.trepca-akp.com) 

 

Figura 

7. Rritja/zvogëlimi i pasurisë jo-qarkulluese 

Burimi: Ndërmarrja Trepça(http://www.trepca-akp.com 
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Paraqitja grafike e analizës horizontale “Trepça” 2014-2017 PASIVA 

 

Figura 8. Rritja/zvogëlimi i Obligimeve afatshkurta 

Burimi: Ndërmarrja Trepça (http://www.trepca-akp.com) 

 

 

Figura 9. Rritja/zvogëlimi i Kapitalit 

Burimi: Ndërmarrja Trepça (http://www.trepca-akp.com) 
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2.4. Analiza Vertikale  e raporteve financiare 

Analiza vertikale
5

 është një teknikë financiare nëpërmjet të cilës shprehen në terma të 

përqindjes relacionet e secilës kategori ndaj shumës bazë të tyre të një pasqyre financiare. Kjo 

analize mbështetet në strukturën e raporteve financiare, me ç’rast pasuria , detyrimet dhe ekuiteti 

barazohen me 100, ndërkaq të gjitha pozicionet e tjera shqyrtohen në raport me aktivin dhe 

pasivin e tërësishëm. 

Figure 6 .Analiza vertikale e Bilancit të Gjendjes “Trepça” 2014-2017 AKTIVA 

PASURIA 2014 2015 2016 2017 

Pasuria qarkulluese 

    Para të gatshme 34.76% 8.46% 5.08% 11.17% 

Stoqet 8.09% 9.95% 8.46% 2.42% 

Llogaritë e arkëtueshme 6.83% 9.17% 5.26% 9.59% 

Kërkesa për parapagime 1.01% 1.70% 0.59% 0.94% 

Kërkesat për tatimet e paguara më tepër 5.31% 8.95% 9.56% 11.91% 

Gjithësej Pasuria qarkulluese 56.00% 38.23% 28.94% 36.04% 

  
    

Pasuria jo-qarkulluese 
    

Depozitë të papaguar 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Koncesione, të drejtat industriale dhe të drejtat e ngjashme dhe 

asetet si dhe licencat në këto asete dhe të drejta 
0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 

Goodwill  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Ngastra, prona dhe ndërtesa 2.74% 2.34% 2.60% 2.39% 

Pajisje dhe makineri 38.64% 33.49% 38.07% 32.88% 

Paisje tjera, orendi dhe paisje të zyrës 2.58% 25.90% 30.35% 28.65% 

Gjithësej Pasuria jo-qarkulluese 44.00% 61.77% 71.06% 63.96% 

  
    

Gjithësej Pasuria 100% 100% 100% 100% 

Burimi: Ndërmarrja Trepça (http://www.trepca-akp.com) 

 

 

 

  

                                                           
5
Jakupi Dr. Shefket, Statovci Dr. Bedri “Analiza e pasqyrave financiare “ 

http://www.trepca-akp.com/
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Figure 7 Analiza vertikale e Bilancit të Gjendjes “Trepça” 2014-2017 PASIVA 

OBLIGIMET 2014 2015 2016 2017 

Obligime afatëshkurta 

    Llogaritë e pagueshme 14.80% 14.84% 23.23% 22.63% 

Paga të pagueshme 4.33% 4.28% 8.05% 5.81% 

Obligimi për TVSH të papaguar - - - - 

Obligimi për tatim ne fitim - - - - 

Obligimi për pagimin e stipendioneve dhe pensioneve të 

parakohëshme 
- - - - 

Obligimi për pagimin e pagave të kontraktuara 0.003% 0.00% 0.00% 0.00% 

Obligimet per të hyrat e pafituara 11.18% 11.31% 14.86% 20.05% 

Obligimet tjera afatshkurta 1.22% 0.17% 0.11% 0.37% 

Gjithësej Obligime afatshkurta 31.53% 30.60% 46.25% 48.86% 

  
    

Obligime afatëgjata 
    

Obligime afatëgjata - - - - 

Gjithësej obligime afatëgjatë - - - - 

  
    

KAPITALI          

Kapitali i ndërmarrjes 89.63% 106.73% 121.82% 115.49% 

Humbja/fitimi i viteve të kaluara -25.89% -33.10% -53.34% -74.52% 

Fitimi i pashpërndarë i viteve të kaluara 16.50% 9.43% 10.76% 10.17% 

Humbja/fitimi i vitit vijues -11.77% -13.67% -25.48% 0.00% 

  
    

Gjithësej Kapitali 68.47% 69.40% 53.75% 51.14% 

  
    

Gjithësej Ekuiteti 100% 100% 100% 100% 

Burimi: Ndërmarrja Trepça (http://www.trepca-akp.com) 
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Paraqitja grafike e analizës vertikale të bilancit të gjendjes “Trepça” 2014-2017 AKTIVA 

 

Figura 10 &11. Struktura e pasurisë 2014&2015 

Burimi: Ndërmarrja Trepça (http://www.trepca-akp.com) 

 

 

 
Figura 12 &13. Struktura e pasurisë 2014 &2015 

Burimi: Ndërmarrja Trepça (http://www.trepca-akp.com) 
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Paraqitja grafike e analizës vertikale të bilancit të gjendjes “Trepça” 2014-2017 PASIVA 

 
Figura 14 & 15.Struktura e Ekuitetit 2014 

Burimi: Ndërmarrja Trepça(http://www.trepca-akp.com) 

 

 

 
Figura 16& 17.Struktura e Ekuitetit 2014 

Burimi: Ndërmarrja Trepça(http://www.trepca-akp.com) 
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Figure 8 Analiza horizontale e Pasqyrës së të ardhurave “Trepça” 2014-2017 

 

Viti bazë 

2014 

Përqindja e 

rritjes/zvogëlimit  

2015 

Përqindja e 

rritjes/zvogëlimit  

2016 

Përqindja e 

rritjes/zvogëlimit 

2017 
Të hyrat nga Shitjet 10,525,637.69 9.09% -20.18% 39.38% 

Kosto e mallit të shitur 10,042,472.47 9.89% 3.60% 9.61% 

Fitimi bruto 483,165.22 -7.50% -514.36% 658.18% 

Të hyrat nga shërbimet 330,045.31 -99.99% -85.59% -100.00% 

Të hyrat nga qeraja 147,002.03 -39.66% -52.98% 82.04% 

Të hyrat nga aktivitetet financuese 252,445.80 -78.27% -83.19% -77.57% 

Të hyrat nga BKK (subvencionet dhe 

investime kapitale) 
3,572,346.48 -10.30% -10.26% -8.27% 

Të hyrat tjera 271,482.55 -2.03% 240.81% -55.06% 

Totali i të hyrave tjera 4,573,322.17 -20.98% -6.19% -18.59% 

Gjithësej 5,056,487.48 -19.69% -145.25% 46.08% 

Shpenzimet e përgjithshme dhe 

administrative:     

Shërbimet të përgjithshme 

administrative, bankare dhe të tjera 
127,686.40 -32.83% -29.51% -66.24% 

Shpenzimet e auto parkut 62,197.69 24.17% 3.28% 123.74% 

Shpenzimet e zyrës 49,481.51 -53.19% -82.76% -24.65% 

Shpenzimet e zhvlerësimit 799,421.59 0.99% 6.55% 4.48% 

Shpenzimet e tatimeve të paguara 0.00 - - - 

Pagat e punetoreve jo prodhues 2,282,623.19 1.45% 0.15% -6.50% 

Stimulimet, bonuset dhe perfitimet e 

punetoreve 
292,072.86 -46.58% -74.01% -61.57% 

Pagat e kontraktuara 9,983.09 -55.91% -18.56% -69.04% 

Pensionet e parakoheshme 391,550.00 -8.53% -24.82% -32.29% 

Stipendionet e punëtoreve 105,540.00 -25.70% -55.49% -67.22% 

Shpenzimet e përgjithshme te 

riparimit dhe mirëmbajtjes dhe MHT 
98,219.26 87.03% 7.58% -2.60% 

Shpenzimet e energjisë elektrike 1,786,918.37 3.76% -6.37% 13.91% 

Shpenzimet e sigurimit 17,435.30 16.53% 133.88% -100.00% 

Shpenzimet e telefonit dhe internetit 38,820.43 -23.55% -46.62% -76.13% 

Shpenzimet e ujit dhe bartjes së 

mbeturinave 
92,341.02 3.33% 47.89% 28.07% 

Shpenzimet e transportit dhe ngarkim 

shkarkimit 
330,282.55 -2.60% -18.22% -21.86% 

Shpenzimet e qerasë - - - - 

Shpenzimet e ushqimit dhe rekreimit 611,185.49 -17.60% -21.06% -19.04% 

Shpenzimet e udhetimeve zyrtare 34,045.71 -23.67% -80.21% -67.62% 

Shpenzimet e reprezentacionit 14,065.51 -30.32% -43.19% -53.20% 

Donacionet e dhëna 24,375.62 -50.01% 26.27% -30.10% 

Shpenzimet e shërbimeve tjera 

publike 
9,101.35 -67.37% -75.75% -80.10% 

Shpenzimet tjera 21,327.52 -92.89% -90.64% -90.63% 

Taksat operuese 10,593.13 -100.00% -92.36% -66.39% 

Shpenzimet e borxhit të keq - - - - 

Humbjet nga diferenca negative e 

kursit 
54,017.74 -83.67% -48.45% 2.69% 
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Humbjet nga shitjet e aseteve - 
   

Zhvlerësimi për asetet financiare dhe 

letrave me vlerë tëtregtueshme dhe 

humbjet nga shitja e tyre 

- - - - 

Interesi dhe shpenzime te ngjashme - - - - 

Shpenzimet e jashtëzakonshme - - - - 

Totali i shpenzimeve te përgjitheshme 

dhe adminstrative 
7,263,285.33 -3.95% -2.94% -7.37% 

Fitimi para tatimit në fitim -2,206,797.94 -32.11% -115.78% 129.83% 

Tatimi në fitim 
   

100% 

Fitimi/humbja neto e vitit afarist -2,206,797.94 -32.11% -115.78% 126.85% 

 

 

Paraqitja grafike e analizës horizontale të pasqyrës së të ardhurave 
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Figura 18,19 &20. Përqindja e rritjes/zvogëlimit per vitin 2015,2016 & 2017 

Burimi: Ndërmarrja Trepça(http://www.trepca-akp.com) 

 

 Figure 9  Analiza vertikale e Pasqyrës së të ardhurave “Trepça” 2014-2017 

 2014 2015 2016 2017 

Të hyrat nga Shitjet  100% 100% 100% 100% 

Kosto e mallit të shitur 95.41% 96.11% 123.83% 75.03% 

Fitimi bruto  4.59% 3.89% -23.83% 24.97% 

Shërbimet te përgjithshme administrative, bankare dhe të tjera 1.21% 0.75% 1.07% 0.29% 

Shpenzimet e auto parkut 0.59% 0.67% 0.76% 0.95% 

Shpenzimet e zyrës 0.47% 0.20% 0.10% 0.25% 

Shpenzimet e zhvlerësimit 7.59% 7.03% 10.14% 5.69% 

+Shpenzimet e tatimeve të paguara - - - - 

Pagat e punëtoreve jo prodhues 21.69% 20.17% 27.21% 14.55% 

Stimulimet, bonuset dhe përfitimet e punëtoreve 2.77% 1.36% 0.90% 0.77% 

Pagat e kontraktuara 0.09% 0.04% 0.10% 0.02% 

Pensionet e parakoheshme 3.72% 3.12% 3.50% 1.81% 

Stipendionet e punëtoreve 1.00% 0.68% 0.56% 0.24% 

Shpenzimet e peëgjithshme të riparimit dhe mirëmbajtjes dhe 

MHT 
0.93% 1.60% 1.26% 0.65% 

Shpenzimet e energjisë elektrike 16.98% 16.15% 19.91% 13.87% 

Shpenzimet e sigurimit 0.17% 0.18% 0.49% 0.00% 

Shpenzimet e telefonit dhe internetit 0.37% 0.26% 0.25% 0.06% 

Shpenzimet e ujit dhe bartjes së mbeturinave 0.88% 0.83% 1.63% 0.81% 

Shpenzimet e transportit dhe ngarkim shkarkimit 3.14% 2.80% 3.21% 1.76% 

Shpenzimet e qerasë - - - - 

Shpenzimet e ushqimit dhe rekreimit 5.81% 4.39% 5.74% 3.37% 

Shpenzimet e udhëtimeve zyrtare 0.32% 0.23% 0.08% 0.08% 
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http://www.trepca-akp.com/
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Shpenzimet e reprezentacionit 0.13% 0.09% 0.10% 0.04% 

Donacionet e dhëna 0.23% 0.11% 0.37% 0.12% 

Shpenzimet e shërbimeve tjera publike 0.09% 0.03% 0.03% 0.01% 

Shpenzimet tjera 0.20% 0.01% 0.02% 0.01% 

Taksat operuese 0.10% 0.00% 0.01% 0.02% 

Shpenzimet e borxhit të keq 0.00% 0.00% 6.14% 0.00% 

Humbjet nga diferenca negative e kursit 0.51% 0.08% 0.33% 0.38% 

Interesi dhe shpenzime të ngjashme 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Shpenzimet e jashtëzakonshme 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 

Totali i shpenzimeve te përgjithëshme dhe adminstrative 69.01% 60.75% 83.91% 45.86% 

Fitimi para tatimit në fitim -20.97% -25.39% -56.68% 4.49% 

Tatimi në fitim 
   

0.45% 

Fitimi/humbja neto e vitit afarist -20.97% -25.39% -56.68% 4.04% 

Burimi: Ndërmarrja Trepça(http://www.trepca-akp.com) 

Paraqitja grafike e analizës vertikale të pasqyrës së të ardhurave 

 

Figura 21. Struktura e të hyrave nga shitja për vitet 2015, 2016 dhe 2017 

Burimi: Ndërmarrja Trepça(http://www.trepca-akp.com) 
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Figura 22. Fitimi/humbja neto e vitit afarist 

Burimi: Ndërmarrja Trepça(http://www.trepca-akp.com) 
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5. KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET 
 

Konkluzionet 
 

Konkludimi ynë është nëse shikojmë bilancin  e gjendjes të kësaj kompanie , menjëherë do të 

kuptojmë se ka pasur një rritje të pasurisë dhe kapitalit të ndërmarrjes, edhe pse pas një analizë 

më të hollësishme do të vërehej se paraja e gatshme e kësaj kompanie ka pasur një rënie të 

konsiderueshme, gjithashtu edhe llogaritë e arkëtueshme ka pasur rënie ,ndërsa  stoqet janë rritur 

, kurse kreditë e marra në bankë afatshkurtra e afatgjata ka pasur rritje dhe rënie. Gjatë pesë 

viteve kompania ka operuar me fitim. 

Bilanci i gjendjes pjesa e AKTIVES, këto të dhëna të marra nga Ndërmarrja Trepça, kemi ardhë 

në përfundim se aktiva nga viti 2014 në vitin 2017 ndryshon, ku po shohim se në vitin 2015  

pasuria ka shënuar rritje , ndërsa në vitin 2016 pasuria ka shënuar rënie. D.m.th nga viti 2014 në 

vitin 2017 kemi pasur luhatje të pasuris qarkulluese dhe joqarkulluese. 

 

Bilanci i gjendjes pjesa e PASIVES, këto të dhëna të marra nga ndërmarrja Trepça, kemi ardhë 

në përfundim se pasiva nga viti 2014 në vitin 2017 ndryshon, ku po shohim se në vitin 2015  

detyrimet (obligimet) kanë shënuar rritje , ndërsa në vitin 2016 detyrimet (obligimet)  ka shënuar 

rënie. D.m.th nga viti 2014 në vitin 2017 kemi pasur luhatje të detyrimeve dhe kapitali (gjithsej 

ekuitetit). 

 

Për sa i përket strukturës së pasurive të kësaj ndërmarrje mund të shihet se pjesën më të madhe  e 

përbejnë mjetet likuide. Pra, mund të themi se kompania më shumë është e varur nga mjetet 

likuide sesa nga ato fikse. Ndërsa nga këto mjete pjesën më të madhe e përbejnë stoqet me.  

Ndërsa pjesën tjetër e përbejnë paraja e gatshme, toka dhe ndërtesat si dhe mjetet e makinat. 

Pra nga pasqyrat e bilancit shihet se ndërmarrja  
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Rekomandimet 
 

 Së pari rekomandojmë menaxhmentin e ndërmarrjes “TREPÇA” që të investojnë në 

teknologjitë më të reja, pasi që ato do të ndikonin në një punë më efikase për kompaninë, 

me kualitative dhe në përmbushjen e kërkesave të klientëve të saj në kohë sa më të 

shkurtër.  

 Nuk është shumë e preferueshme për kompaninë të orientohet në financimin përmes 

borxheve  

 Nga ajo që shtjelluam gjatë këtij punimi është vërejtur ulja e shitjeve si dhe rritja e 

shitjeve me afat pagese. Prandaj ne do të rekomandonim kompaninë që të bëjë më shumë 

shitje me para të gatshme, për të rritur likuiditetin e saj, si dhe të bëjë shlyerjen në 

mënyrë të rregullt të detyrimeve të saja, pasi që kjo ndikon në vet emrin e mirë të kësaj 

kompanie. Po ashtu në rast të rritjes së likuiditetit rekomandohet edhe shlyerja në afat e 

kredive pasi që një shumë mjaft e madhe e shpenzimeve bëhet në emër të shpenzimeve të 

kamatës. Ndërsa sa i përket shpenzimeve tjera siç e pamë të gjitha kanë një trend zbritës, 

përveç shpenzimeve të pagave, që do të thotë se kompania ka rritur numrin e punëtorëve, 

duke ndikuar sadopak në uljen e papunësisë së vendit.    

 Një  tregues  tjetër  i randësishëm është  edhe  kthimi në pasuri, tregues ky që  gjatë  

viteve që  analizuam  ka  pasur  rënje të vazhdueshme prej vitit  në vit e që  ky  raport 

konsiderohet në përgjithësi masa më e mirë e profitabilitetit të kompanisë, që  do të 

kuptojmë se  profitabiliteti i kompanisë ka  rënë  prej  vitit në vit. 

 Ne kemi vërejtur se kjo ndërmarjje edhe pse ka pasur një staf profesional dhe te 

organizuar në kryerjen e punëve e që janë vërtetë specifike , ndërmarrja nuk ka arritur ti 

koordinoj disa zëra shumë të rëndësishëm për shkak të një mungese të  likuiditetit dhe të 

rrjedhës së paras jo në mënyrë normale të organizuar,mirëpo kësaj ndërmmarrje i mbetet 

punë e madhe për të bërë në ndryshim të këtyre pozicioneve.  

 Pasi analizuam  disa  nga treguesit  më  me rendësi  në  përgjithsi  kuptojmë se   

ndërmarrja ka  pasur  një vazhdimësi  jo  të  mirë gjatë  viteve. 
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