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Raport mbi Pasqyrat Financiare  

 

Opinioni 

Ne kemi audituar Pasqyrat Financiare te konsoliduar bashkangjitur te shoqërisë ALDOSCH - FARMA 

SHPK SH.P.K te cilat përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar te datës 31 Dhjetor 2016 dhe pasqyrën 

e te ardhurave gjithëpërfshirëse, pasqyra e ndryshimeve ne kapital dhe pasqyrën e flukseve te parasë 

për vitin e përfunduar ne këtë date dhe një përmbledhje te politikave te rëndësishme kontabël si dhe 

informacionin tjetër shpjegues. 

Sipas opinionit tone, pasqyrat financiare japin një pamje te vërtetë dhe te besueshme te  pozicionit 

financiar te Shoqërisë ALDOSCH - FARMA SHPK SH.P.K me date 31 Dhjetor 2016, si dhe te 

performances financiare dhe pasqyrës se flukseve te parasë  per ushtrimin e mbyllur ne atë date, ne 

pajtim me Standardet Kombëtare te Kontabilitetit (SKK). 

Baza për opinion 

Ne e kemi kryer auditimin tone ne përputhje me Standardet Ndërkombëtare te Auditimit (SNA). 

Përgjegjësia jone sipas këtyre standardeve është përshkruar ne paragrafin Përgjegjësitë e Audituesit 

për Auditimin e Pasqyrave Financiare te shprehur ne këtë raport. Ne jemi te pavarur nga kompania qe 

auditojme ne përputhje me Kodin e Etikes për Kontabilistet Profesioniste, se bashku me kërkesat etike 

relevante te auditimit te pasqyrave financiare ne Shqipëri, dhe ne kemi plotësuar edhe përgjegjësitë e 

tjera etike ne përputhje këto kërkesa dhe me Kodin e Etikes për Kontabilistet Profesioniste si me sipër. 

Ne besojmë se evidenca e auditimit qe ne kemi marre është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për te 

dhënë opinionin tone te auditimit. 

Çështjet Kryesore te Auditimit  

Çështjet Kryesore te Auditimit janë ato çështje qe, nen gjykimin tone profesional, ishin me te 

rëndësishmet gjate auditimit te pasqyrave financiare te periudhës aktuale. Këto çështje janë adresuar 

ne kontekstin e auditimit te pasqyrave financiare ne tërësi, dhe gjate formimit te opinionit tone, për 

rrjedhoje, dhe ne nuk paraqesim një opinion te veçantë për këto çështje. 

Përgjegjësitë e Drejtimit dhe te Atyre te ngarkuar me Qeverisjen për Pasqyrat Financiare 

Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e drejte te këtyre pasqyrave financiare ne 

përputhje me Standardet Kombëtare te Kontabilitetit (SKK) dhe për ato kontrolle te brendshme qe 

drejtimi i gjykon te nevojshme për te bere te mundur përgatitjen e pasqyrave financiare qe nuk 

përmbajnë anomali materiale qofte për shkak te mashtrimi apo gabimi.  

Ne përgatitjen e Pasqyrave Financiare, Drejtimi është përgjegjës për matjen e aftësisë se vijueshmërisë 

se Kompanisë, duke paraqitur nëse është rasti, çështje te lidhura me vijueshmërinë dhe te përdorë 

parimin e vijueshmërisë vetëm ne qofte se ne te kundërt, Drejtimi ka për qellim te likuidoje 

kompaninë ose te ndërpresë veprimtarinë, ose nuk ka alternative realiste për te vazhduar. 



ALDOSCH FARMA SH.P.K. 

Te ngarkuarit me Qeverisjen jane pergjegje p ·r mbi ·eq):rjen e procesit te raportimit financiar te 

Kompanise. 

Pergjegjesia e Audituesit 

Objektivat tone jane per te arritur sigurine e arsyeshme per faktin nese pasqyrat financiare jane pa 

anomal i materiale qofte per shkak te mashtrimi apo gabimi, dhe leshimi i raportit te auditimit qe 

permban opinionin tone. Siguria e arsyeshme eshte nje nivel i larte sigurie, por nuk eshte garanci qe 

nje auditim i kryer ne perputhje me Standardet Nderkombetare te Auditimit do te zbuloje nje anomali 

materiale kur ajo ekziston. Anomalit mund te rezultojne nga mashtrimi ose gabimi dhe konsiderohen 

materiale ne qofte se, individualisht ose ne total, pritet qe ato mund te kene ndikim ne vendimet 

ekonomike te perdoruesve, te marra duke u bazuar ne keto pasqyra financiare. 

Raport per kerkesat e tjera Ligjore dhe Rregullatore 

e angazhimin tone per auditimin e Pasqyrave Financiare te ALDOSCH- FARMA SHPK SH.P.K nuk 

ka kerkesa te tjera nga ana e Drejtimit per tu raportuar nga ne. 

Partneri angazhimit ne auditim qe rezulton ne kete raport auditori te pavarur eshte 

Berti Pashko 

Tirane, me 30 Mars 2017 

Pasqyratfinanciare vjetore per periudhen 

nga 1 Janar deri me 31 Dhjetor 2016 
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