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P A S Q Y R A T  F I N A N C I A R E 
( Në zbatim te SKK nr.2 dhe Ligjit Nr. 9228, dt.29.04.2004 `` Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat 
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Periudha kontabël e Pasqyrave Financiare :  01 . 01 . 2017 deri   31 . 12 . 2017

Data e mbylljes së Pasqyrave  Financiare :  12.03.2018 

Pasqyrat  Financiare janë individuale :                  ______________[PO]____________ 
Pasqyrat  Financiare janë të konsoliduara :           ______________[JO]_____________ 

Pasqyrat  Financiare janë të shprehura në :           _____________[Leke]____________ 
Pasqyrat  Financiare janë të rrumbullaksura në :    __________[qendarka]__________ 



  në lekë   në lekë

Zëri i Bilancit Shënime Viti 2017 Viti 2016

A AKTIVET                    485,772,062                       401,737,269 

I Aktivet Afatshkurtra                    376,299,370                       298,809,999 

1 Mjete monetare                      25,995,824                           5,251,594 

2 Investime :                                        -   
a) Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit                                        -   
b) Aksionet e veta                                        -   
c) Të tjera financiare                                        -   

Totali                                        -   
3 Të drejta të arkëtueshme :                    275,214,604                       206,598,813 
a) Nga aktiviteti i shfrytëzimit                   275,214,604                       206,598,813 
b) Nga njësitë ekonomike brenda grupit                                        -   
c) Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse                                        -   
d) Të tjera Ttatim fitimi

e) Kapital i nënshkruar i papaguar                                        -   
Totali                   275,214,604                       206,598,813 

4 Inventarët:                      52,039,073                         61,348,626 
a) Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme                     50,295,798                         60,007,932 
b) Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte (Inventar  Imet)                       1,743,275                           1,340,694 
c) Produkte të gatshme                                        -   
d) Mallra (materiale pastrimi)                                        -   
e) Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)                                        -   
f) AAGJM të mbajtura për shitje                                        -   
g) Parapagime për inventar                                        -   

Totali                     52,039,073                         61,348,626 

5 Shpenzime të shtyra                      23,049,869                         25,610,966 
6 Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara                                        -   

                   376,299,370                       298,809,999 

II Aktive Afatgjata                    109,472,692                       102,927,270 

1 Aktive financiare:                              228,809 
a) Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit                                        -   
b) Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit                                        -   
c) Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse                                        -   

d) Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse                              228,809 

e) Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata                                        -   
f) Tituj të tjerë të huadhënies                                        -   

Totali                              228,809 
2 Aktivet materiale:                    109,472,692                       102,698,461 
a) Toka dhe ndërtesa                     44,647,294                         37,260,000 
b) Impiante dhe makineri                     51,485,564                         44,944,293 
c) Të tjera Instalime dhe pajisje                     13,339,834                         20,494,168 
d) Parapagime për aktive materiale dhe në proces                                        -   

Totali                   109,472,692                       102,698,461 
3 Aktive Biologjike                                        -   
4 Aktive jo materiale:                                        -   

a)
Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të 
ngjashme                                        -   

b) Emri i Mirë                                        -   
c) Parapagime për AAJM                                        -   

Totali                                        -   

5 Aktive tatimore të shtyra                                        -   
                   109,472,692                       102,927,270 

                   485,772,062                       401,737,269 

``A E Distribution`` sh.p.k.  31.12.2017

I-Aktive totale afatshkurtra

Aktive totale (I+II)

1. Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci) 31 Dhjetor    2017

II-Aktive totale afatgjata



  në lekë
Zëri i Bilancit Shenime Viti 2017 Viti 2016

B DETYRIME DHE KAPITALI                    485,472,692                       401,737,269 

I Detyrimet afatshkurtra                    291,595,529                       236,727,303 

1 Detyrime afatshkurtra:                                        -   
a) Titujt e huamarrjes                      59,773,481                         84,465,524 
b) Detyrime ndaj institucioneve të kredisë                                        -   
c) Arkëtimet në avancë për porosi                                        -   
d) Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit                    225,471,871                       151,958,089 
e) Dëftesa të pagueshme                                        -   
f) Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit                                        -   
g) Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse                                        -   

h) Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore                                        -   

i) Të pagueshme për detyrimet tatimore                       6,350,177                              303,690 
j) Të tjera të pagueshme

Totali                    291,595,529                       236,727,303 
2 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara                                        -   
3 Të ardhura të shtyra                                        -   
4 Provizione                                        -   

                   291,595,529                       236,727,303 

II Detyrime afatgjata                           9,221,507 

1 Detyrime afatgjata:                        1,654,382                           9,221,507 
a) Titujt e huamarrjes                                        -   
b) Detyrime ndaj institucioneve të kredisë                        1,654,382                           9,221,507 
c) Arkëtimet në avancë për porosi                                        -   
d) Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit                                        -   
e) Dëftesa të pagueshme                                        -   
f) Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit                                        -   
g) Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse                                        -   
j) Të tjera të pagueshme                                    -                                          -   

Totali                        1,654,382                           9,221,507 

2 Të pagueshme për shpenzime të konstatuara                                        -   
3 Të ardhura të shtyra                                        -   
4 Provizione:                                        -   
a) Provizione për pensionet                                        -   
b) Provizione të tjera                                        -   

Totali                                        -   

5 Detyrime tatimore të shtyra                                        -   
                       1,654,382                           9,221,507 

                   293,249,911                       245,948,810 

III Kapitali dhe Rezervat                    192,522,151                       155,788,459 

1 Kapitali i Nënshkruar                      70,000,000                         70,000,000 
2 Primi i lidhur me kapitalin                                        -   
3 Rezerva rivlerësimi                                        -   
4 Rezerva të tjera                                        -   
a) Rezerva ligjore                                        -   
b) Rezerva statutore                                        -   
c) Rezerva të tjera                      85,788,459                         62,404,540 
5 Fitimi i pashpërndarë

6 Fitim / Humbja e Vitit                      36,733,692                         23,383,919 

                   192,522,151                       155,788,459 

TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT                    485,772,062                       401,737,269 
Pasqyrat Financiare lexohen se bashku me shenimet shpjeguese

III-Totali i Kapitalit

I-Totali i Detyrimeve afatshkurtra

II-Totali i Detyrimeve afatgjata

Detyrime totale(I+II)
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Pasqyrat Financiare lexohen se bashku me shenimet shpjeguese



Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës
  në lekë

Viti 2017 Viti 2016

1 Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit 1,244,824,311.00          1,153,472,636.00             

2
Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme 

dhe prodhimit në proces
-                                    

3 Te Ardhura nga Telekomunikacioni 1,720,210.00                 -                                    
4 Të ardhura të tjera të shfrytëzimit 109,841,281.00             -                                    
5 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme (1,219,192,948.00)         (1,036,738,718.00)           
a) Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme (1,098,980,556.00)         (942,489,125.00)              
b) Të tjera shpenzime (120,212,392.00)            (94,249,593.00)                
6 Shpenzime të personelit (61,552,859.00)              (58,971,764.00)                
a) Paga dhe shpërblime (53,396,737.00)              (51,192,839.00)                

b)
Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur 

veçmas nga shpenzimet për pensionet)
(8,156,122.00)                (7,778,925.00)                   

c) -                                    
7 Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale (16,150,692.00)              (16,658,043.00)                
8 Shpenzime konsumi dhe amortizimi -                                    
9 Shpenzime të tjera shfrytëzimi (2,561,097.00)                -                                    
10 Të ardhura të tjera (13,712,098.00)              -                                    
a) Të ardhura të tjera të shfrytëzimit -                                    

b)

Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa 

pjesëmarrëse (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë 

ekonomike brenda grupit)

-                                    

c)

Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e 

aktiveve afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga 

njësitë ekonomike brenda grupit)

-                                    

d)

Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme 

(paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike 

brenda grupit)

(13,712,098.00)              -                                    

11
Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve 

financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra
-                                    

12 Shpenzime financiare (18,711,789.00)              (13,593,618.00)                

a)

Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur 

veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike 

brenda grupit)

(16,150,692.00)              (13,660,140.00)                

b) Shpenzime të tjera financiare (2,561,097.00)                66,522.00                         
c) -                                    
13 Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet -                                    

43,216,108.00               27,510,493.00                  

14 Shpenzimi i tatimit mbi fitimin 6,482,416.20                 4,126,573.95                    
a) Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin 4,126,573.95                    
b) Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë

c) Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve

36,733,691.80               23,383,919.05                  

Fitimi/Humbja për:
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë -                                    
Interesat jo-kontrolluese -                                    

Fitimi/Humbja e vitit
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0
2.a1. Pasqyra e Performancës (Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)  Viti   2017            

N.r. P Ë R SH K R I M I Shenime

Fitimi/Humbja para tatimit



2017 2016

1 Fitimi/Humbja e vitit 43,216,108.00                 27,410,493.00                 

2 Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin: -                                  -                                  

a)
Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të 

huaja
-                                  -                                  

b)
Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata 

materiale
-                                  -                                  

c
Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të 

mbajtura për shitje
-                                  -                                  

d Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet -                                  -                                  

Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për 

vitin
-                                  -                                  

3 Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin -                                  -                                  

4 Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për: 43,216,108.00                 27,410,493.00                 

Pronarët e njësisë ekonomike mëmë 43,216,108.00                 27,410,493.00                 

Interesat jo-kontrolluese -                                  -                                  

``A E Distribution`` sh.p.k.  31.12.2017

2.a2.Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse      

Pasqyrat Financiare lexohen se bashku me shenimet shpjeguese

  në lekë

ShënimeP Ë R SH K R I M IN.r.



``A E Distribution`` sh.p.k.  31.12.2017

A Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e 

shfrytëzimit

                                               -   

1 Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme                       1,536,734,873.00                       1,176,113,404.00 

2
Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj 

punonjësve
                     (1,478,968,669.00)                      (1,192,602,300.00)

3 Pagesa të tjera
4

Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit
                           57,766,204.00                           (16,488,896.00)

5 Interesi i paguar -  Interest paid                                                -                             (13,660,140.00)
6 Tatim fitimi i paguar - Taxtion paid                             (4,762,806.00)                             (3,621,034.00)

Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e 

shfrytëzimit
                           53,003,398.00                           (33,770,070.00)

B
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e 

investimit
1 Para neto të përdorura për blerjen e filialeve                                                -                                                  -   
2 Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve                                                -                                                  -   
3 Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale
4 Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale
5 Pagesa për blerjen e investimeve të tjera
6 Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera
7 Dividentë të arkëtuar - Dividends received
8

Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e 

investimit
                                               -                                                  -   

C
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e 

financimit
1 Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar                                                -                                                  -   
2 Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral                                                -                                                  -   
3 Hua të arkëtuara                                                -                              49,169,311.00 
4 Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe 
5 Riblerje e aksioneve të veta
6 Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral                                                -                                                  -   
7 Pagesa e huave                           (32,259,168.00)                           (18,384,473.00)
8 Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare
9 Interesi i paguar -  Interest paid

10 Dividendë të paguar - Dividends paid                                                -                                                  -   
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e 

financimit
                          (32,259,168.00)                            30,784,838.00 

Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të 
mjeteve monetare                            20,744,230.00                             (2,985,232.00)

Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare ne 
fillim te periudhes kontabel 

                             5,251,594.00                              8,236,826.00 

8
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare

Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare ne 
fund te periudhes kontabel 

9                            25,995,824.00                              5,251,594.00 

   3. Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare

Sipas  metodës direkte . Direct method   në lekë

N.r. P Ë R SH K R I M I Shenime Viti 2017 2016



P Ë R SH K R I M I Kapitali i 
nënshkruar

Primi i 
lidhur me 
kapitalin

Rezerva 
Rivlerësi

mi

  Rezerva 
Ligjore

Rezerva 
Statutore  Rezerva të tjera Fitimet e 

Pashpërndara
 Fitim / Humbja e 

vitit  Totali Interesa Jo-
Kontrollues  Totali

Pozicioni financiar më  31 Dhjetor 2015 100,000           -            -           -              -            88,093,125              - 44,211,415              132,404,540        132,404,540      
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël - -            -           -              -            - - - - - 
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016 100,000           -            -           -              -            88,093,125              - 44,211,415              132,404,540        132,404,540      
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin: 17,011,933.00         (17,011,933.00)       - - 
Fitimi / Humbja e vitit - 23,383,919              23,383,919          23,383,919        
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse: - - 
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin: - - 
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura 

direkt në kapital:
- - 

Emetimi i kapitalit të nënshkruar - - 
Dividendë të paguar - - 
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike

- - 

- - 
Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2016

100,000           -            -           -              -            105,105,058            - 50,583,401              155,788,459        - 155,788,459      

- - 
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2017 100,000           -            -           -              -            105,105,058            - 50,583,401              155,788,459        - 155,788,459      

Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin: 17,011,933.00         (17,011,933.00)       - - 
Fitimi / Humbja e vitit - 36,733,692              36,733,692          36,733,692        
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse: - - 
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin: - - 
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura 

direkt në kapital:
- - 

Emetimi i kapitalit të nënshkruar - - 
Dividendë të paguar - - - 
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike

- - 

- - 
Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 Dhjetor 2017

100,000           -            -           -              -            122,116,991.00       - 70,305,160              192,522,151        - 192,522,151      

- - 
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 Janar 2018 100,000           -            -           -              -            122,116,991.00       - 70,305,160              192,522,151        - 192,522,151      

në  një pasqyrë individuale të  pakonsoliduar
4.Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto për vitin e mbyllur më  31 Dhjetor 2017

  në lekë

Pasqyrat Financiare lexohen se bashku me shenimet shpjeguese



 
1. Informacion i pergjithshem  . 
1.1. Statusi  shoqerise Status of the society 
 
Shoqeria “A.E .DISTRIBUTION“  sh.p.k. eshte krijuar   me date  16 Korrik 2003                           
me Vendim te Gjykates se Shkalles Pare  Tirane Nr.  3709741 dhe eshte regjistruar ne regjistrin e 
shoqerive tregtare ne te njejten dite, me kapital te nenshkruar prej 70,000.000 leke, me ortak te 
vetem Z. Gerian Kuka dhe administrator   Z Elton  KUKA                 .  
Objekti i veprimtarise Shoqerise  eshte:  Tregtimit mallrave  me shumice e pakice, Import-
Eksport, etj,   sipas objektit te veprimtarise te percaktuar ne vendimin e gjykates Tirane.  
 
2. POLITIKA TE RENDESISHME KONTABILE. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

 
Politikat kontabile  te ndjekura ne respektimin e çeshtjeve te cilat jane  konsideruar materiale ne 
rezultatin vendimtar te vitit dhe ne paraqitjen e situates financiare te shoqerise si me poshte : 
 
2.1. Bazat e pergatitjes . Basis of preparation 
Keto pasqyra financiare jane pergatitur ne perputhje me  Ligjin   Nr. 9228 date 29.04.2004`` Për 
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare `` i cili ka hyre ne fuqi me 01.01.2006, ndersa neni 4 i ketij 
ligji ka hyre ne fuqi me 01.01.2008.  
Pasqyrat Financiare jane te raportuara me monedhen vendase  („LEKË“) , qe eshte edhe 
monedha funksionale e  shoqerise. 
 

 
2.3.3.  Inventaret  . Inventoires 

2.3.3.1. Inventaret  e mallrave ne evidencen kontabile jene me kostos mesatare te 
ponderuar te kostove te marrjes .  
 
2.3.6.  Parapagime dhe shpenzime te shtyra. Ne kete post jane paraqitur tepricat  e llogarise 481 
”Shpenzime per tu shpendar e ekspozuar ne bilancin kontabel SKK1.  
2.3.7.  Investime financiare  afatgjata materiale. 

2.3.7.4. Kerkesat per t`u arketuar afatgjata . Ne kete post jane paraqiten  huate e dhena 
nga shoqeria te treteve si dhe llogari te tjera te arketueshme afatgjata nga te tretet (klienta, 
debitore, etj (TVSH, tatim fitimi).) . Kerkesat per t`u arketuar afatgjata, jane  regjistron keto 
kerkesa per t`u arketuar nga te tretet. 
 
2.3.8.  Aktive Afatgjata Materiale.  Property, plant and equipment 

2.3.8.1. AAM maten fillimisht me kosto. Kosto e AAM  perfshin: koston e blerjes, kosto 
tjera te drejperdrejta, kostoja e çmontimeve dhe kosto kthimit terrenit ne gjendjen  e 
meparshme.(SKK5p.11. ) 

2.3.8.4. Amortizimi i AAM llogaritet mbi bazen mbi bazen e metodes lineare per 
ndertesat dhe instalimet dhe mbi bazen e vleres se mbetur per makineri e pajisje, pajisjet e zyres 
dhe mjetet e transportit me  normat e meposhtme per  vitin  2014. 
Ndertesat                                                            5% 
Instalimet teknike                                             5% 
 Makineri e Pajisje                                            20% 
 Pajisje  informatike                                          25% 
 Mjete transporti                                                20% 
Normat e mesiperme te amortizimit jane percaktuar  nga Ligji 8438 date 28 Dhjetor 1998 dhe 
zbatohen nga te gjitha shoqerite dhe kane hyre ne fuqi  nga data 1 janar 1999. 



 Ne bilancin kontabel AAM jane te paraqitet i vleresuar me kosto minus humbjet nga 
zhvleresimi. SKK 9 , p.40-43 dhe SKK5p.57qe rezulton  

2.3.13. Njohja e te ardhurave / shpenzimeve  . Revenue  recognition /expenses 
  2.5.1. Njohja e te ardhurave   . Revenue  recognition . 
Te ardhurat gjithesej per kete vit u realizuan   1,356,385,802 Leke  nga keto: 

-Te ardhutat nga shitjet e tatushme u realizuan   1,244,824,311 Leke 
-Te ardhurat nga Shitjet e perjashtuara   60,329,488 Leke 
-Te ardhurat nga Eksportet               51,232,003 Leke 

Arketimet jane kryer ne menyre periodike  dhe priten te arketohen diferencat e mbetura eshte 
e ekspozuane bilancin kontabel. siç specifikohet ne kontrate (SKK8). 

Te ardhurat ashtu edhe shpenzimet e shoqerise per vitin ushtrimor raportues jane kontabilizuar 
sipas metodes se konstatimit te te drejtave dhe detyrimeve, qe do te thote se kontabilizimi eshte 
bere ne momentin kur transaksioni ekonomik  ndikon mbi aktivet neto te shoqerise . 

2.3.16.   Tatimi .  
Tatimi mbi fitimin per vitin 2017 eshte parapaguar  4,762,806 leke tatim mbi fitimin , ne fakt 
shoqeria rezulton  me   43,216,108 leke fitim , tatimi mbi fitimin eshte 15% ose 6,482,416 leke. 

2.3.17.    Monedhat e huaja . Foreign currencies 
Veprimet ne valuta te huaja kthehen ne („LEKË“)  e regjistrohen me kurset e kembimit te dates se 
veprimit / transaksionit.. Diferencat e realizuara nga luhatja e Lekut shqiptar („LEKË“)  dhe 
kurseve te kembimit rregjistrohen ne daten e mbylljes se bilancit. Diferencat e realizuara nga 
luhatja e kurseve te kembimit regjistrohen si ze ne pasqyren e te ardhuarve dhe shpenzimeve per 
gjendjet ne monedhe te huaj ne fund te vitit te arkes dhe bankes u vleresua me kursin e kembimit 
te Bankes Shqiperise me 31.12.2017  

9. Parapagime dhe shpenzime te shtyra .
Ne bilancin kontabel te vitit 2017 , shoqeria  ka gjendje ne fund te vitit ushtrimor Parapagime dhe 
shpenzime te shtyra .  Shen.2.3.6. . 

    PASIVET AFATSHKURTRA 

10. Huamarrjet.
Gjendjet e huamarrjeve te poshteshenuar ne fund te vitit ushtrimor jane paraqitur me vleren  
nominale te shumes per t`u paguar    Shen. 2.3.2.3. 
23.1. Huate  afatshkurtra. Ne kete  post jane paraqiten detyrimet  e shoqerise  per huate e marra 
nga bankat .  Shen. 2.3.2.3. 

12. Te pagueshme ndaj furnitorëve
Gjendja ne çelje e furnitoreve te trasheguar nga viti 2015  i kaluar ne monedhe te huaj eshte i 
konvertuar me kursin historik pasi eshte kunderkaluar ( anulluar) veprimi i rivleresimit me 
kurset e kembimit te tyre ne fund te vitit 2017  eshte me kursin e Bankes Shqiperise te 
dt.31.12.2017 
12.2. Te pagueshme ndaj punonjësve 
12.3.  Detyrimet tatimore. Sigurimet shoqerore, TAP, TVSH. Sheni nr 8 
12.4.. Hua të tjera . 
12.5. Parapagimet e arkëtuara, ska . 
. 



PASIVET AFATGJATA 
13. Huate afatgjata.
Ne kete post jane  paraqiten detyrimet e shoqerise  te cilat sipas SKK3, klasifikohen detyrime 
afatgjata. 
14. Huamarrje te tjera afatgjata
Ne kete post do te perfshihen te gjitha detyrimet afatgjata te shoqerise ka ndaj Bankave . 
Provizionet afatgjata. 
Ne bilancin kontabel te vitit 2015 , shoqeria nuk ka gjendje provizione ne fund te vitit ushtrimor. 
Shen.2.3.11.(1,3,4)  

KAPITALI 
16. Kapitali aksionar. SHARE CAPITAL 

Ne kete post jane  paraqitet kapitali me vlere nominale i kontribuar (i paguar ``101`` dhe i 
nenshkruar i papaguar ``102``)   nga aksioneret /ortake.  Shen.  2.3.21.     

17. Rezerva ligjore.
Ne kete post jane  paraqiten rezervimet e detyrueshme kontabel (-1071-)  nga fitimi i bazuar ne 
kerkesat  e ligjit `` Per tregtaret dhe shoqerite tregtare ``.  

18. Rezerva te tjera.
Ne kete post jane paraqiten rezervimet e detyrueshme kontabel (-1078-)  nga fitimi  qe nuk jane te 
detyrueshme nga  kerkesat statutore apo kerkesat ligjeve te caktuara. Ne kete post paraqiten : 
fond per garantim page , rezervat per investime etj. , te ardhurat dhe shpenzimet e parealizuara 
qe sipas SKK nuk perfshihen ne rezultatin e periudhes , plusvlerat e parealizuara te rivleresimit (- 
106-) te AAM dhe AAJM ,  rezervat qe lindin nga diferencat  e kurseve te kembimit gjate 
konsolidimit te shoqerive te huaja dhe gjate ndertimit te PF te konsoliduara.  

19. Fitimi (Humbja) e vitit financiar.
Ne kete post eshte  paraqiten fitimet i vitit 2017 i  shoqerise ashtu si rezulton ne PASH , pasi eshte 
zbritur tatim fitimi.  

Shoqeria   “ A.E.DISTRIBUTION“ sh.p.k. 

Administratori              Kontabel  I  Miratuar        
  Lic.Prof.418  NIPT  K315120098K 

Elton  KUKA              Jorgji    ZALLEMI   

Tirane me    12 Mars  2018 



SHOQERIA  A.E DISTRIBUTION Datë, 12 / 03 /2018 
NIPTI  K21915002R 

DEKLARATE 

Deklaroj se Shoqëria A.E.DISTRIBUTION  me NIPT  K21915002R  me administrator 

 Z. GERIAN KUKA  dhe aksionere: 
1. Z.Gerian  KUKA   perqindja e pjesemarrjes   100 %

Shoqeria A.E.Distribution  me NIPT K21915002R ka  hartuar pasqyrat financiare të vitit 
2017 komform standarteve kombetare te kontabilitetit. 

Hartuesi i pasqyrave financiare eshte  Z. JORGJI ZALLEMI  (Kontabël i Miratuar)   

Administratori i Shoqërisë 
Elton  KUKA 
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