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Në  zbatim të  Standartit Kombëtar të Kontabilitetit Nr.2  

te permiresuar dhe Ligjit Nr. 9228, Datë 29.04.2004                                        

”Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”

Rruga Isuf Elezi  Pallatet Colombo2

NIPT   J61805006W
Kapitali themeltar   30.000.000 leke

Tirane

te permiresuar dhe Ligjit Nr. 9228, Datë 29.04.2004                                        

”Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”



Të dhëna për shoqërinë

Të dhëna për Pasqyrat Financiare

Pasqyrat Financiare jane pergatitur ne perputhje me nenin 4 te Ligjit nr. 9228 date 29.04.2004
"Per kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" i ndryshuar si dhe Urdherin e Ministrit te Financave Nr. 64 date
22.07.2014 "Per shpalljen e Standarteve Kontabel Kombetare te permiresuara dhe zbatimin e detyrueshem te tyre"

Shoqeria ploteson kushtet qe te zbatoje SKK.
Hartimi i pasqyrave eshte bere mbi bazen e te drejtave dhe detyrimeve te konstatuara dhe parimit te 

vijimesise duke respektuar karakteristikat e tyre cilesore :
1.   Kuptueshmerine , per te qene informuese e pa ekuivoke per perdoruesit,
2.   Rendesine , duke paraqitur vetem informacionin material qe ndikon ne vendimet e perdoruesve,
3.   Besueshmerine , duke dhene informacionin te plote, te paanshem, te besueshem e te vleresuar  me
kujdes, pa gabime materiale dhe ku permbajtja ekonomike ka perparesi ndaj formes ligjore.
4.   Krahasueshmerine , duke perdorur te njejtat politika kontabel ne menyre te qendrueshme dhe te 
njejten paraqitje ne vite ne menyre qe mund te behet krahasimi i te dhenave financiare.

Seti i Pasqyrave Financiare, ne perputhje me paragrafin 20 te SKK 2 permban :
●   Pasqyren e Pozicionit Financiar ne daten e raportimit  31/12/2016
●   Pasqyra e Performances qe perbehet nga :

-  Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve
-  Pasqyra e te Ardhurave Gjitheperfshirese

●   Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
●   Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapitalin Neto
●   Shenimet shpjeguese pjese perberese e ketyre pasqyrave.
Pasqyrat Financiare jane pergatitur per periudhen nga 01/01/2016 - 31/12/2016 dhe jane 

paraqitur ne leke duke perdorur rrumbullakimin e shifrave pas presjes dhjetore. Per llogarite qe kane patur
transaksione ne valute tepricat u jane vleresuar me date 31/12/2016 me kursin e Bankes se Shqiperise ne kete 
date e respektivisht  1 €uro = 135.23 leke dhe 1$ = 128.17 leke dhe 1CHF = 126.05 leke

Konform SKK 1 "Kuadri i Pergjithshem per pergatitjen e Pasqyrave Financiare", paragrafi 3, nga 
zerat jomateriale.

Shënimet shpjeguese të Pasqyrave Financiare

Shënimet shpjeguese, ne perputhje me paragrafin 84 te SKK 2, do te japin:
a)   informacione në lidhje me bazën e përgatitjes së pasqyrave financiare dhe politikat specifike kontabël të përdorura
b)   informacion shpjegues të kërkuar nga Standardet Kombëtare të Kontabilitetit i cili nuk është paraqitur diku tjetër 
në pasqyrat financiare
c)   informacion që nuk është paraqitur diku tjetër në pasqyrat financiare por është i nevojshëm për të kuptuar ndonjë 
prej tyre.
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Shoqeria IMI FARMA shpk, me seli e vendndodhje kryesore të aktivitetit në Rruga Isuf Elezi  Pallatet Colombo2 Tirane, 
ushtron aktivitetin Blerjen dhe shitjen me shumice dhe pakice, nepermjet
import-eksportit ose brenda vendit te produkteve farmaceutike dhe veterinere . Shoqeria eshte e regjistruar ne date 
01/03/1994 me NIPTJ61805006W. Administrator i shoqerise eshte z. Irakli Mio.
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