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Nr 2015 2014

► Aktivet  monetare 46,819,081   105,864,528  
1 Banka 41,681,853 103,573,017
2 Arka 5,137,228 2,291,511

► Investime
1 Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit
2 Aksionet e veta
3 Te tjera Financiare

► Të drejta të arkëtueshme 288,895,020 292,108,393
1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit 201,191,652 221,135,974  
2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit
3 Nga  njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
4 Të tjera 87,703,368 70,972,419    
5 Kapital i nënshkruar i papaguar

► Inventarët 338,119,684 378,868,020
1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme 433,285 1,832,494      
2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte
3 Produkte të gatshme 
4 Mallra                                                        333,151,909 371,563,184  
5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)
6 AAGJM të mbajtura për shitje
7 Parapagime për inventar 4,534,490 5,472,342

► Shpenzime të shtyra
► Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

I 673,833,785 776,840,941
305,163,352 287,141,866

► Aktive financiare
1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit
2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit 

3 Tituj pronësie  në njësitë ekonomike ku ka interesa 
pjesëmarrëse 

4 Tituj të huadhënies  në njësitë ekonomike ku ka interesa 
pjesëmarrëse

5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata 
6 Tituj të tjerë të huadhënies

► Aktivet materiale 305,163,352 287,141,866
1 Toka dhe ndërtesa 241,350,270 231,176,361
2 Impiante dhe makineri 31,192,557 30,009,601
3 Të tjera Instalime dhe pajisje 32,620,525 25,955,904
4 Parapagime për aktive materiale dhe në proces 

► Ativet biologjike
► Aktive jo materiale:

1 Koncesione,patenta,liçenca,marka tregtare,të drejta dhe aktive 
të ngjashme 20,443,530 21,698,270

2 Emri i Mirë
3 Parapagime për AAJM                                                                 

► Aktive tatimore të shtyra
► Kapitali i nënshkruar i papaguar

II 325,606,882 308,840,136

999,440,667 1,085,681,077

TOTALI   AKTIVEVE    AFATSHKURTRA

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

Aktivet Afatgjata

A K T I V E    T O T A L E

Aktivet Afatshkurtra

TOTALI   AKTIVEVE    AFATGJATA

A   K   T   I   V   E   T



Nr 2015 2014

► Detyrime afatshkurtra: 933,498,855 1,020,314,295
1 Titujt e huamarrjes
2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë
3 Arkëtime në avancë për porosi 
4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit 927,849,864      1,016,275,924  
5 Dëftesa të pagueshme
6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit

7 Të pagueshme ndaj  njësive ekonomike ku ka interesa 
pjesëmarrëse

8 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve 
shoqërore/shëndetsore 1,374,164 2,553,006         

9 Të pagueshme për detyrimet tatimore 435,373 225,444            
10 Te tjera 3,839,454 1,259,921         

► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara
► Të ardhura të shtyra 
► Provizione

933,498,855 1,020,314,295
► Detyrime afatgjata:

1 Titujt e huamarrjes
2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë
3 Arkëtimet në avancë për porosi 
4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit
5 Dëftesa të pagueshme
6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit

7 Të pagueshme ndaj  njësive ekonomike ku ka interesa 
pjesëmarrëse

8 Të tjera të pagueshme
► Të pagueshme për shpenzime të konstatuara 
► Të ardhura të shtyra
► Provizione:

1 Provizione  për pensionet 
2 Provizione të tjera

► Detyrime tatimore të shtyra

933,498,855 1,020,314,295
► Kapitali dhe Rezervat
► Kapitali i Nënshkruar 30,000,000 30,000,000      
► Primi i lidhur me kapitalin
► Rezerva rivlerësimi
► Rezerva të tjera 30,366,782 30,530,959

1 Rezerva ligjore 3,958,617 3,716,826         
2 Rezerva statutore
3 Rezerva të tjera 26,408,165 26,814,133       

► Fitimi i pashpërndarë 
► Fitim / Humbja e  Vitit 5,575,030 4,835,823        

65,941,812 65,366,782

999,440,667 1,085,681,077TOTALI   I   DETYRIMEVE   DHE   KAPITALIT

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

D E T Y R I M E T     T O T A L E

Totali  i  Detyrimeve    afatshkurtera

Totali  i  Detyrimeve    afatgjata

Totali  i  Kapitalit

DETYRIMET  DHE  KAPITALI



Nr 2015 2014
► Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit 1,064,537,851 948,741,320
► Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces
► Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar 2,143,000
► Të ardhura të tjera të shfrytëzimit 256,392 1,711,333
► Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme 990,355,973 878,248,067

1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme 990,355,973 878,248,067
2 Të tjera shpenzime 

► Shpenzime të personelit 40,633,434 37,093,423
1 Paga dhe shpërblime 33,849,270 29,063,783

Shperblime 1,610,616 3,573,500

2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas nga 
shpenzimet për pensionet) 5,173,548 4,456,140

► Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale
► Shpenzime konsumi dhe amortizimi 5,445,921
► Shpenzime të tjera shfrytëzimi 31,173,695 29,328,709
► Të ardhura të tjera 12,432,224 4,478,681

1 Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur 
veçmas të ardhurat   nga njësitë ekonomike brenda grupit)

2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve 
afatgjata(paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)

3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur 
veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit) 83,530

4 Te ardhura nga kursi kembimit 9,569,487 426,517
5 Te ardhura te tjera financiare diferenca cmimi 2,779,207 4,052,164

►

► Shpenzime financiare 4,998,695 3,688,796

1 Shpenzime interesi dhe shpenzime  të ngjashme (paraqitur veçmas 
shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit) 564,046          

2 Shpenzime të tjera financiare zbritje te bera ne fature 4,998,695 3,124,750
► Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet 
► Fitimi/Humbja para tatimit 6,761,749 6,572,339
► Shpenzimi i tatimit mbi fitimin 1,186,719 1,736,516

1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin 1,186,719 1,736,516       
2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë
3 Pjesa e tatim fitimit të  pjesëmarrjeve

► Fitimi/Humbja e vitit 5,575,030 4,835,823
► Fitimi/Humbja për:

Pronarët e njësisë ekonomike mëmë
Interesat jo-kontrolluese

Nr 2015 2014
► Fitimi/Humbja e vitit 5,575,030 4,835,823

Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:
Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja
Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale
Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje
Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet

► Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin 5,575,030 4,835,823
► Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin
► Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:

Pronarët e njësisë ekonomike mëmë
Interesat jo-kontrolluese

Pershkrimi  i  Elementeve
Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse  

Zhvlerësimi i aktiveve  financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si  
aktive afatshkurtra

Pasqyra e Performancës

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Pershkrimi  i  Elementeve



2015 2014
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit

Fitim / Humbja e vitit 6,761,749 6,572,339         
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:
Shpenzimet financiare jomonetare
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar (1,186,719) (1,736,516)        
Shpenzime konsumi dhe amortizimi 5,445,921
Vlera e mbetur e aam-ve te shitura 704,623             457,918 
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale
Fluksi i mjeteve monetare i përfshirë në aktivitetet investuese:
Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet e shfrytëzimit:
Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera 3,213,373 342,589,243     
Rënie/(rritje) në inventarë 40,748,336 (36,353,669)      
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme (85,636,598) (259,362,651)    
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit (1,178,842)

Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit (31,128,157) 52,166,664
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit

Para neto të përdorura për blerjen e filialeve
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale (22,917,290) (31,784,257)      
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera
Dividentë të arkëtuar

Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit (22,917,290) (31,784,257)
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e  financimit

Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral
Hua të arkëtuara
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë
Riblerje e aksioneve të veta
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral
Pagesa e huave
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare
Interes i paguar
Dividendë të paguar (5,000,000)

Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit (5,000,000)

(59,045,447) 20,382,407

Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 105,864,528 85,482,121       
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare

Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 46,819,081 105,864,528

Pasqyra   e   Fluksit   te Mjeteve   Monetare
(metoda indirekte)

Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve 
monetare
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► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2013   30,000,000 3,438,562  21,527,122   5,565,275    60,530,959   60,530,959 
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël                 -                  -   

► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014   30,000,000          -            -     3,438,562          -      21,527,122      -      5,565,275   60,530,959          -     60,530,959 
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:                 -                  -   
Fitimi / Humbja e vitit    4,835,823     4,835,823    4,835,823 
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:                 -                  -   
Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:   4,835,823    4,835,823 0    4,835,823 
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike 
të njohura direkt në kapital:                 -                  -   
Emetimi i kapitalit të nënshkruar                 -                  -   
Dividendë të paguar                 -                  -   
Shperndarja e fitimit   278,264      5,287,011    (5,565,275)                 -                  -   
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë 
ekonomike                 -                  -   

► Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 
2014   30,000,000          -            -     3,716,826          -      26,814,133      -      4,835,823   65,366,782          -     65,366,782 

► Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015   30,000,000          -            -     3,716,826          -      26,814,133      -      4,835,823   65,366,782          -     65,366,782 

Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:                 -                  -   
Fitimi / Humbja e vitit 5,575,030     5,575,030    5,575,030 
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:                 -                  -   
Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:                 -                  -   
Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike 
të njohura direkt në kapital:                 -                  -   
Emetimi i kapitalit të nënshkruar                 -                  -   
Dividendë të paguar (1,000,000)  (4,000,000)   (5,000,000)  (5,000,000)
Shperndarja e fitimit   241,791    594,032 (835,823)                 -   
Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë 
ekonomike                 -                  -   

► Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015  30,000,000         -           -    3,958,617         -      26,408,165     -     5,575,030  65,941,812         -    65,941,812 

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto



SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE 
 
 Shoqeria “Imi Farma” shpk 
(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31.12.2015) 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imi Farma shpk 
SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE 

(të Ushtrimit të mbyllur më datë 31.12.2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Mars 2016   
 

 



SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE 
 
 Shoqeria “Imi Farma” shpk 
(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31.12.2015) 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
“Imi Farma” Shpk është Shoqëri me Përgjegjësi të kufizuar, themeluar dt. 
09.03.1994 me ortak te vetem shoqerine z. Irakli Mio. 
Shoqeria eshte e rregjistruar ne Drejtorine Rajonale Tatimore Tirane me nipt 
J61805006W. 
Veprimtaria e shoqerise rregullohet sipas dispozitave te Ligjit Nr.9901, 
dt.14.04.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare”, nga statuti dhe 
Legjislacioni ne fuqi. 
 
Selia e shoqërisë është në Tirane, rruga Isuf Elezi, pallatet Colombo 2. 
 
Objekti i  veprimtarise se Shoqerise  “Imi Farma” shpk eshte:“Blerja dhe shitja 
me shumice e pakice, nepermjet import-eksportit ose brenda vendit te produkteve 
farmaceutike dhe veterinare, te aparateve dhe pajisjeve mjekesore, dentare, optike 
dhe te produkteve ushqimore te perdorimit te gjere si edhe transportin e tyre. 
Prodhim dhe tregtim tableta, bustina, solucione injektabel, preparate galenike si 
edhe prodhime kozmetike”. 
 
Shoqeria “Imi Farma” shpk administrohet nga administratori i shoqërisë z. 
Irakli Mio, i cili ka kompetenca për drejtimin e saj mbi bazën e statutit. 
 
Politikat kontabël janë aplikuar sipas parimit të qëndrueshmërisë së metodave. 
Pasqyrat financiare jane hartuar ne perputhje me Standartet Kombetare te 
Kontabilitetit. 
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve eshte sipas natyres dhe eshte hartuar 
sipas te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara. 
Pasqyra e fluksit te parase eshte paraqitur me metoden indirekte. 
Kerkesat per arketim dhe detyrimet jane paraqitur me vleren neto te 
realizueshme. 
Gjendjet financiare janë shprehur në lekë. Veprimet janë regjistruar në mënyrë 
kronologjike në librat e kontabilitetit. Çdo veprim është mbështetur në 
dokumenta  justifikues dhe dokumenta kontabël të cilat janë në përputhje me 
legjislacionin në fuqi. 
Në kontabilitet jane rregjistruar te gjitha transaksionet financiare që i takojnë 
periudhes ushtrimore 2015, dhe që ndikojnë në rezultatin e këtij ushtrimi. 
Veprimet janë ngurtësuar me 31 dhjetor 2015. 
Aktivet afatgjata materiale paraqiten në bilanc me koston historike minus 
amortizimin e akumuluar. 
Likuiditetet në valutë janë vlerësuar me kursin e datës 31.12.2015. 
Stoku  është vlerësuar me koston e marrjes. 
Shpenzimet janë kontabilizuar në bazë të dokumentave justifikuese. 
Të ardhurat janë kontabilizuar në bazë të faturave tatimore.  



SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE 
 
 Shoqeria “Imi Farma” shpk 
(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31.12.2015) 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Postet e bilancit paraqiten: 
 
Aktive monetare per 46.819.081 leke paraqesin mjete ne:  

• banke per 41.681.853  leke e, 
• arke per 5.137.228 leke. 

Shoqeria operon me disa banka, veprimet jane rregjistruar ne ditaret perkates, 
me llogarite ne valute veprimet jane kryer me kursin ditor te bankes, ndersa 
gjendja e monedhave te huaja ne fund te ushtrimit eshte vleresuar me kursin e 
Bankes se Shqiperise me date 31.12.2015 duke kaluar sipas rastit ne llogarite e 
shpenzimeve apo te ardhurave diferencat e  kembimit.  
 
 Te drejta te arketueshme në vlerën 288.895.020 leke perfaqesojne:  
 
Nga aktiviteti i shfrytezimit  ne shumen 201.191.652 leke, paraqet llogarine 
Kliente per  vleren e faturave te paarketuara. Kjo llogari eshte e analizuar sipas 
klienteve dhe rakordon me llogarine sintetike te tyre. 
 
Te tjera te drejta  per 87.703.368 leke paraqet:  
o Tatim Fitimi  per 1.812.496 leke. 
o Tvsh per 26.002.792 leke.  
o Te tjera te drejta ne shumen 87.703.368 leke paraqet: 747.492 leke pagese 

per procese gjyqesore te pambyllura, 3.985.778 leke detyrim te shoqerive te 
tjera per mardhenie tregtare, shuma 27.395.200 leke paraqet hua financiare 
dhene shoqerive te tjera, shuma 27.759.610 leke paraqet detyrim te te 
treteve ndaj shoqerise. 

 
Ne llogarine Lende te para shoqeria ka vendosur vleren e pajisjeve laboratorike 
(gotave, pipetave, epruvetave etj.) ne shumen 433.285 leke dhe ne llogarine 
Mallra per 333.151.909 leke, shoqeria ka paraqitur gjendjen e mallrave ne date 
31.12.2015. Stoku evidentohet ne llogari sipas metodes me inventar te 
perhershem. Ato justifikohen me dokumenta dhe jane regjistruar ne shpenzime 
me koston e marrjes. 
Inventari fizik i gjendjes se mallrave eshte kryer nga shoqeria ne fund te 
ushtrimit i cili rakordon me gjendjen e paraqitur ne bilanc.  
 
Parapagesa per furnizime ne shumen 4.534.490 leke. 
 
 
 
 
 
 



SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE 
 
 Shoqeria “Imi Farma” shpk 
(Per ushtrimin e mbyllur ne date 31.12.2015) 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Aktive afatgjata  
 
Shoqëria ka një vlerë neto aktivesh afatgjata materiale per  305.163.352 lekë e 
aktive afatgjata jo materiale per 20.443.530 leke te cilat paraqiten te ndara sipas 
grupeve:   

Emertimi 
Gjendje 

Shtesa Pakesime 
Gjendje 

31/12/2014 31/12/2015 
Toka         
Ndertime 231,176,361 15,019,326   246,195,687 
Makineri,paisje,vegla 30,009,599 714,432   30,724,031 
Mjete transporti 15,217,100 4,129,835 3,504,623 15,842,312 
kompjuterike 1,430,569 610,693 286,000 1,755,262 
mobilje dhe pajisje 9,308,237 2,443,004 1,105,181 10,646,060 
Totali 287,141,866 22,917,290 4,895,804 305,163,352 
Aktive afatgjata materiale 21,698,270   1,254,740 20,443,530 
Totali 308,840,136 22,917,290 6,150,544 325,606,882 

 
Aktivet afatgjata materiale jane shtuar per 22.917.290 leke sipas zerave te 
paraqitura ne tabele dhe jane pakesuar per vleren e mjeteve te transportit te 
shitura ne shumen 704.623 leke si edhe amortizimin e llogaritur ne shumen 
5.445.921 leke.   
 
DETYRIMET DHE KAPITALI  
 
Kapitalet e veta paraqiten  me vlerë   65.941.812 lekë. 
Kapitali i nënshkruar i shoqërisë është 30.000.000 lekë, ai perputhet me 
ekstraktin historik te shoqerise te nxjerre nga QKR.  
Rezerva ligjore per 3.958.617 leke eshte shtuar per 241.791 leke ne masen 5% 
te fitimit 2014 sipas vendimit te asamblese mbi miratimin e pasqyrave financiare 
te ketij viti. 
Rezerva te tjera ne shumen 26.408.165 leke eshte pakesuar me 1.000.000 leke  
te shperndare si divident dhe shtuar me pjesen e mbetur te fitimit 2014 pasi 
eshte zbritur rezerva ligjore ne shumen 241.791 leke dhe dividenti ne shumen 
4.000.000 leke sipas vendimit te asmblese se ortakeve. 
Fitimi ushtrimit sipas bilancit kontabël paraqitet  per 5.575.030 leke. 
 
Detyrimet  
  
Detyrimet me vlerë  933.498.855 lekë përfaqësojnë: 
      

 Viti 2015 Viti 2014 
Te pagueshme per aktivitetin e 
shfrytezimit 927.849.864 1.016.275.924 
Te pagueshme ndaj punonjesve 
dhe sigurimeve shoqerore 1.374.164 2.553.006 
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Detyrimet tatimore  435.373 225.444 
Te tjera detyrime 3.839.454 1.259.921 

Totali 
  

933.498.855  
  

1.020.314.295  
 
Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit per 927.849.864 leke paraqesin 
llogarine furnitore per vlerën e faturave të palikujduara, kjo llogari është e  
analizuar sipas furnitoreve dhe rakordon me llogarinë sintetike të tyre.  
Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore paraqitet detyrimi 
i shoqerise per pagat e punonjesve ne shumen 24.837 leke dhe detyrim ndaj 
sigurimeve shoqerore ne shumen 1.349.327 leke.  
 
Detyrimet tatimore paraqesin: Tatimi mbi te ardhurat  per 435.373 leke, 
detyrim per muajin dhjetor 2015.  
Te tjera detyrime ne shumen 3.839.454 leke paraqet detyrim te shoqerise sone 
ndaj shoqerive te tjera per tregtim mallrash dhe investime ne shoqeri. 
 
 
 Verifikimi i llogarise Fitime Humbje 
 
Shpenzimet dhe të ardhurat janë grupuar si më poshtë: 
 
  Viti 2015   Viti 2014  
 Te ardhura      
 Nga shitja e mallrave  1.064.537.851   948.741.320   
Puna e kryer dhe e kapitalizuar 2.143.000    
Te ardhura te tjera  256.392  1.711.333  
  Totali i te ardhurave     1.066.937.243   950.452.653   
Materiale te konsumuara  990.355.973  878.248.067  
Kosto e punes  40.633.434  37.093.423  
Pagat e personelit 33.849.270  29.063.783  
Shpenzimet per sigurime 5.173.548  4.456.140  
Shpenzime shperblime 1.610.616  3.573.500  
Shpenzime amortizimi 5.445.921    
Shpenzime te tjera  31.173.695  29.328.709  
Totali I shpenzimeve  1.067.609.023  944.670.199  
Te ardhura/Shpenzime  interesi 83.530  (564.046)  
Diferenca kursi 9.569.487  426.517  
Te ardhura te tjera financiare 2.779.207  4.052.164  
Zbritje te bera ne fature (4.998.695)  (3.124.750)  
 Fitimi Bruto  6.761.749  6.572.339  
 Tatim fitimi  1.186.719   1.736.516   
Fitimi Neto (bilanci)  5.575.030  4.835.823  
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Shpenzimet jane 1.072.607.718 leke, ndersa te ardhurat 1.079.369.467 lekë. 
Rezultati neto që shoqëria ka realizuar nga veprimtaria e saj gjate ketij viti 
ushtrimor është fitim 5.575.030 leke. 
 
Te ardhurat perfaqesojne te ardhura nga shitja e mallrave ne shumen 
1.064.537.851 leke, te ardhura nga prodhimi i aam-ve  ne shumen 2.143.000 
leke, te ardhura nga transporti ne shumen 56.392 leke, te ardhura nga shitja e 
aam-ve, mjete transporti ne shumen 200.000 leke. Ne te ardhurat jane perfshire 
te ardhura nga diferenca cmimi ne shumen 2.779.207 leke, te ardhura nga kursi 
i kembimit ne shumen 9.569.487 leke dhe te ardhura te tjera ne shumen 83.530 
leke. Shitjet jane zvogeluar per zbritjet e bera ne fature ne shumen 4.998.695 
leke. 

Shpenzimet per 1.072.607.718 lekë, jane te justifikuara me dokumenta. Më 
konkretisht shpenzimet sipas zërave paraqiten: 

Shpenzime per mallra ne shumen 990.355.973 lekë, janë përdorur për 
veprimtarinë kryesore të shoqërisë, këto shpenzime janë të justifikuara me 
dokumenta.  

Personeli, në këtë llogari janë pasqyruar shpenzimet për paga 33.849.270 lekë, 
shperblime 1.610.616 leke dhe sigurime shoqërore 5.173.548 lekë.  

Shpenzime amortizimi ne shumen 5.445.921 leke. 

Shpenzime te tjera  per 31.173.695 leke paraqesin: 

• shpenzime per energji elektrike 1.201.198 leke, 

• shpenzime transport e karburant 6.555.318 leke, 

• shpenzime qeraje 5.542.538 leke, 

• shpenzime per mirembajtje 1.520.948 leke, 

• shpenzime per siguracione 463.877 leke, 

• shpenzime per pulla e rregjistrim medikamentesh 2.207.012 leke, 

• personel nga jashte njesise 1.728.000 leke, 

• sherbim i ruajtjes se objektit 1.412.000 leke, 

• shpenzime udhetimi e djeta ne shumen 1.221.948 leke, 

• shpenzime telefoni ne shumen 1.479.035 leke, 

• shpenzime komisioni banke 986.803 leke, 

• shpenzime taksa vendore e automjete 665.729 leke, 

• shpenzime gjoba 1.149.710 leke, 
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• shpenzime kancelerie ne shumen 890.927 leke, 

• sherbime te specializuara (avokati, noterizime etj.) 265.200 leke, 

• sherbime doganore  e leje importi 958.706 leke, 

• vlera e mbetur e aam-ve te shitura 704.623 leke, 

• shpenzime te tjera 2.220.123 leke. 

Rezultati ushtrimor neto që shoqëria ka realizuar nga veprimtaria e saj është 
fitim 5.575.030 leke. 
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