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Bilanci i Konsoliduar i Gjendjes Financiare

Bilanc i Konsoliduar i Gjendjes Financiare
Konsoliduar
Në datën 31 Dhjetor
Të gjitha shifrat në Lekë

Shënime

2012

2011

Posta Shqiptare

Interpost

Në datën 31 Dhjetor

Në datën 31 Dhjetor

2012

2011

2012

2011

1,878,251,134 166,007,660

0

Aktivet
Aktiv et afatgjata materiale

12

1,874,947,516

Aktiv et afatgjata jomateriale

11

44,987,436

2,508,044

44,987,436

2,508,044

Aktiv e afatgjata financiare

13

450,000,000

450,000,000

450,000,000

450,000,000

Inv estimi Interpost

14

0

285,566,422

Total Aktivet Afatgjata

75,070,482
2,445,005,434

1,878,251,134 1,708,939,856

2,330,759,177 2,489,493,714

0

75,070,482

0

2,330,759,177 241,078,142

0

Inv entarët

15

152,156,281

121,068,154

152,156,281

121,068,154

Llogari të arkëtueshme tregëtare

16

939,555,451

375,446,078

939,555,451

375,446,078

Llogari te tjera te arketueshme

17

283,936,792

324,913,899

270,188,136

324,913,899

Mjete Monetare

18

13,748,656

0

1,540,385,590

1,729,455,971 1,538,558,521

1,729,455,971

1,827,069

0

Total Aktivet Afatshkurtra

2,916,034,115

2,550,884,101 2,900,458,390

2,550,884,101

15,575,725

0

Total Aktive

5,361,039,549

4,881,643,279 5,389,952,104

4,881,643,279 256,653,867

0

1,642,447,000

1,642,447,000 1,642,447,000

1,642,447,000

1,000,000

0

Kapitali dhe Detyrimet
Kapitali aksionar
Rezerv a nga riv lerësimi
Rezerv a të tjera
Fondi i Zhv illimit
Fitime/Humbje të pashpërndara

24

Fitime/Humbje të ushtrimit
Total Kapitali dhe Fondet e Veta
Të tjera dety rime afatgjata

536,878,497

565,261,201

536,878,497

565,261,201

94,069,320

83,666,991

94,069,320

83,666,991

888,294,591

711,446,770

888,294,591

711,446,770

46,253,575

17,870,871

46,253,575

17,870,871

154,131,227

208,055,721

183,618,012

208,055,721

(29,486,785)

0

3,228,748,553 3,391,560,995

3,228,748,553

3,362,074,210
19

Total Detyrime Afatgjata

(28,486,785)

0

450,000,000

450,000,000

450,000,000

450,000,000 284,566,422

0

450,000,000

450,000,000

450,000,000

450,000,000 284,566,422

0

Llogari të pagueshme

20

154,384,200

332,720,539

154,384,200

332,720,539

Dety rime tatimore

21

46,247,765

48,417,972

45,693,535

48,417,972

554,230

Dety rime afatshkurtra te Tjera

22

1,339,571,420

814,790,819 1,339,551,420

814,790,819

20,000

Grante dhe te ardhura te shty ra

23

8,761,955

6,965,395

8,761,955

6,965,395

0

Total Detyrimet Afatshkurtra

1,548,965,340

1,202,894,726 1,548,391,110

1,202,894,726

574,230

0

Total Detyrime

1,998,965,340

1,652,894,726 1,998,391,110

1,652,894,726 285,140,652

0

Total Kapitali dhe Detyrimet

5,361,039,549

4,881,643,279 5,389,952,104

4,881,643,279 256,653,867

0

Drejtore Finance-Kontabiliteti
Drita BAKIU

Drejtori i Pergjithshem
Arqile GOREA
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Pasqyra e Konsoliduar e Rezultatit dhe të Ardhurat Gjithpërfshirëse

Pasqyra e Konsoliduar e Rezultatit dhe të Ardhurat Gjithpërfshirëse

Të gjitha shifrat në Lekë

Shënime

Konsoliduar

Posta Shqiptare

Interpost

Periudha v jetore

Periudha v jetore

Periudha v jetore
2012 2011

2012

2011

2012

2011

Te ardhura nga shitja

2

1,867,120,908

1,859,206,177

1,867,120,908

1,859,206,177

Të ardhura të tjera Operativ e

3

151,740

84,011

151,740

84,011

Materiale te para dhe te konsumueshme

4

(205,371,827)

(179,305,844)

(205,371,827)

(179,305,844)

Shpenzime personeli

5

(1,054,545,886)

(966,625,766) (1,054,545,886)

(966,625,766)

Shpenzime zhv lerësimi dhe amortizimi

6

(166,559,244)

(138,061,169)

(137,072,459)

(138,061,169) (29,486,785)

Shpenzime te tjera

7

(310,242,906)

(409,836,806)

(310,242,906)

(409,836,806)

Total Shpenzime

(1,736,719,863) (1,693,829,584) (1,707,233,078) (1,693,829,584) (29,486,785)

Fitimi Operativ

130,552,785

165,460,604

160,039,570

Te Ardhura/Shpenzime financiare Neto

8

49,642,971

36,889,222

49,642,971

Rimarrje rezerv a riv leresimi

10

0

30,106,430

0

180,195,756

232,456,256

209,682,541

Fitimi para Tatimit
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin

9

Fitimi (Humbja) neto i Periudhës

165,460,604 (29,486,785)

0
0
0

36,889,222
30,106,430
232,456,256 (29,486,785)

(26,064,529)

(24,400,533)

(26,064,529)

(24,400,533)

154,131,227

208,055,723

183,618,012

208,055,723 (29,486,785)

0

0

Elemente te te Ardhurave Gjitheperfshirese
Rimarrje rezerv a riv leresimi
Totali i te ardhurave te tjera gjithëpërfshirëse

Drejtore Finance-Kontabiliteti
Drita BAKIU

10

28,382,704

0

28,382,704

182,513,931

208,055,723

212,000,716

0
208,055,723 (29,486,785)

0

Drejtori i Pergjithshem
Arqile GOREA
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Pasqyra e Konsoliduar e Flukseve Monetare

Pasqyra e Konsoliduar e Flukseve Monetare
Metoda indirekte
Konsoliduar

Posta Shqiptare

Interpost

Periudha
Periudha v jetore
Të gjitha shifrat në Lekë

Shënime

v jetore

Periudha v jetore

2012

2011

2012

2011

2012

2011

180,195,756

202,349,826

209,682,541

202,349,826

(29,486,785)

0

166,559,244

138,061,169

137,072,459

138,061,169

29,486,785

0

261,207

1,335,801

261,207

1,335,801

Prov izionet

0

0

0

0

Rimarrje

0

0

0

0

Shpenzimet e interesit

0

0

0

0
111,269,458
(13,748,656)

0

574,230

0

Veprimtaritë e shfrytëzimit
Fitimi/humbja para tatimit
Rregullimet për:
Amortizimin

6

Humbjen nga nx jerrja jashtë përdorimit e AAGJ

Ndryshimet në kapitalin punues:
Pakësimi/(Rritja) i inv entarëv e

(31,088,127)

111,269,458

(31,088,127)

(564,109,372)

(92,066,579)

(564,109,372)

(92,066,579)

40,977,107

121,424,906

54,725,763

121,424,906

Rritja/(Pakësimi) e llogariv e të pagueshme

(178,336,339)

(67,338,027)

(178,336,339)

(67,338,027)

Rritja/(Pakësimi) e llogariv e të tjera të pagueshme

524,406,953

158,295,536

523,832,723

158,295,536

Tatim mbi fitimin i paguar gjatë v itit

(26,064,529)

(38,466,733)

(26,064,529)

(38,466,733)

112,801,899

534,865,357

125,976,325

534,865,357

(13,174,426)

0

(206,996,226)

(201,857,913)

(296,068,203)

(201,857,913) (195,494,445)

0

(75,070,482)

0

(75,070,482)

0

(282,066,708)

(201,857,913)

(201,857,913) (270,564,927)

0

1,000,000

0

Pakësimi/(Rritja) i llogariv e të arkëtueshme
Pakësimi/(Rritja) i llogariv e të tjera të arkëtueshme

Fluksi monetar neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit
Veprimtaritë investuese
Blerja e AAGJ
Inv estimi Interpost

14

Fluksi monetar neto i përdorur në veprimtaritë e investimit

(296,068,203)

Veprimtaritë financuese
Emetim i kapitalit
Div idendë të paguar
Hua afatgjata
Fluksi monetar neto i përdorur në veprimtaritë financuese
Rritja/Pakësimi neto i Mjeteve monetare gjatë vitit

1,000,000

0

(20,805,572)

(29,758,667)

(20,805,572)

(29,758,667)
284,566,422

0

(19,805,572)

(29,758,667)

(20,805,572)

(29,758,667) 285,566,422

0

(189,070,381)

303,248,777

(190,897,450)

14

303,248,777

1,827,069

0

Mjete monetare dhe ekuivalentë në fillim të vitit

1,729,455,971 1,426,207,194 1,729,455,971 1,426,207,194

0

0

Mjete monetare dhe ekuivalentë në fund të vitit

1,540,385,590 1,729,455,971 1,538,558,521 1,729,455,971

1,827,069

0

Drejtore Finance-Kontabiliteti
Drita BAKIU

Drejtori i Pergjithshem
Arqile GOREA
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Pasqyra e Konsoliduar e Ndryshimit të Kapitalit

Pasqyra e Konsoliduar e Ndryshimit të Kapitalit
Të gjitha shifrat në Lekë

Gjendja më 31 Dhjetor 2010

Kapitali

Rezerv ë

Rezerv a

Rezerv a të

Fitime të

Fitime të

aksioner

riv lerësimi

ligjore

tjera

pashpërndara

Ushtrimit

1,642,447,000 595,367,631

68,787,657

458,498,104

17,870,871

TOTAL

297,586,667

3,080,557,930

177,949,293

177,949,293

30,106,430

0

(267,827,999)

0

Ndryshimet në kapitalin neto për vitin 2011
Fitimi për periudhën
Transferim i rezerv es nga riv leresimi

(30,106,430)

Rritja e rezerv es se kapitalit

14,879,333

252,948,666

83,666,990

711,446,770

Div idendët
Gjendja më 31 Dhjetor 2011

1,642,447,000 565,261,201

17,870,871

(29,758,667)

(29,758,667)

208,055,724

3,228,748,556

154,131,227

154,131,227

Ndryshimet në kapitalin neto për vitin 2012
Fitimi për periudhën
Transferim i rezerv es nga riv leresimi

(28,382,704)

Rritja e rezerv es se kapitalit

28,382,704
10,402,330

176,847,821

94,069,320

888,294,591

Div idendët
Gjendja më 31 Dhjetor 2012

Drejtore Finance-Kontabiliteti
Drita BAKIU

1,642,447,000 536,878,497

0
(187,250,151)

46,253,575

0

(20,805,573)

(20,805,573)

154,131,227

3,362,074,210

Drejtori i Pergjithshem
Arqile GOREA
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Shënime Shpjeguese për Pasqyrat Financiare të Konsoliduara
Për vitin që mbyllet në 31 Dhjetor 2012

1. Politikat kryesore kontabël
Informacione të përgjithshme
Shoqeria Posta Shqiptare sha eshte krijuar si shoqeri anonime me Vendim te Gjykates se Rrethit Tirane Nr.
20718 date 03/02/1999. Aksioner i shoqerise eshte Ministria e Ekonomise Tregtisë dhe Energjitikës. Veprimtaria
e saj rregullohet sipas dispozitave perkatese te Ligjit 7638 date 19.11.1992, “Per Shoqerite Tregtare” dhe ne vijim
nga ligji Nr.9901 dt 14.04.2008, si dhe nga statuti i saj dhe legjislacioni shqiptar ne fuqi. Shoqëria gjithashtu është
institucion financiar jobankar i licensuar si e tillë nga Banka Qëndrore dhe raporton në mënyrë specifikë për këtë
qëllim.
Shoqeria kryen aktivitetin e saj ne ambjente qe jane ne pronesi te saj. Aktivet e qendrueshme prone e saj perbehen
nga toka, ndertesa, paisje informatike, mjete transporti etj. Kapitali i shoqerise sipas vendimit te Gjykates se Rrethit
Tirane perbehet nga kontributet e aksionerit te vetem Ministria e Ekonomise Tregtisë dhe Energjitikës ne shumen
1.642.447.000, leke i ndare ne 1.642.447 aksione me vlere nominale 1000 leke secili, te cilat zoterohen 100%
nga Ministria e Ekonomise Tregtisë dhe Energjitikës.
Shoqeria Posta Shqiptare sha drejtohet nga Keshilli Mbikqyres, i cili ka emeruar si Drejtor Zotin Arqile Gorea.
Drejtoria ka autorizuar publikimin e pasqyrave financiare të konsoliduara në datën 28 Shkurt 2013.
Bazat e përgatitjes
Deklarata e përputhshmërisë. Pasqyrat financiare janë përgatitur ne përputhje me Standartet Nderkombetare te
Raportimit Financiar (SNRF) te Publikuara nga Bordi i Standarteve Nderkombetare te Kontabilitetit (IASB) dhe
interpretimeve te publikuara nga Komiteti Nderkombetar i interpretimeve te Raportimit Financiar (”IFRIC”) te
ISAB. Standardet janë zbatuar deri në nivelin që ato janë përkthyer dhe adoptuar nga Këshilli Kombëtar i
Kontabilitetit në Shqipëri (KKK). Në rastet kur këto përkthime të KKK nuk parashikojnë çështje të veçanta, janë
zbatuar parashikimet në Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar dhe Standardet Ndërkombëtare të
Kontabilitetit në gjuhën angleze.
Baza e matjes. Pasqyrat financiare janë përgatitur bazuar ne parimin e kostos historike, bëjnë përjashtim disa
elemente të instrumentave financiarë, si bonot e thesarit, si edhe aktivet afatgjata materiale të cilat paraqiten me
modelin e vlerës së drejtë.
Monedha funksionale dhe raportuese. Pasqyrat financiare janë përgatitur ne Lek, e cila është monedhe
funksionale për shoqërinë.
Përdorimi i vlerësimeve dhe gjykimeve. Përgatitja e pasqyrave financiare në përputhje me SNK, kërkon që
drejtimi i shoqerisë të kryejë gjykime, çmuarje dhe supozime të cilat ndikojnë në aplikimin e politikave dhe shumave
të raportuara të aktiveve dhe detyrimeve, të ardhurave dhe shpenzimeve. Rezultatet aktuale mund te ndryshojnë
si pasoje e këtyre çmuarjeve. Çmuarjet dhe supozimet rishikohen në mënyrë të vazhdueshme. Rishikimet e
çmuarjeve kontabël njihen në periudhën në të cilën vlerësimi rishikohet dhe në periudhat e ardhme nëse ato
ndikohen. Në veçanti, informacion mbi elementë të rëndësishëm në vlerësimin e pasigurive dhe gjykime kritike
për aplikimin e politikave kontabël që kanë efekt material në vlerat kontabël në pasqyrat financiare përshkruhen
në paragrafët në vijim.
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Parimet e konsolidimit. Pasqyrat financiare të konsoliduara përfshijnë pasqyrat financiare të shoqërisë Posta
Shqiptare sha dhe pasqyrat financiare të Interpost shpk. Interpost shpk është themeluar në Shkurt 2012 dhe
zotërohet 100 përqind nga Posta Shqiptare sha. Ndërsa pjesëmarrja prej 3 përqind në kapitalin e shoqërisë
Albtelecom sha është paraqitur me kosto.
Pasqyrat financiare të shoqërive janë përgatitur dhe i referohen të njëjtës datë raportimi me pasqyrat e
konsoliduara. Pasqyrat financiare janë përgatitur duke përdorur të njëjtat parime të matjeve dhe njohjeve. Të gjitha
mardhëniet e brendëshme midis kompanive të konsoliduara, të cilat kanë një vlerë të qenësishme janë eleminuar.
Për të rritur kuptimin e pasqyrave financiare të konsoliduara nga përdoruesit, është paraqitur edhe informacioni
individual i anëtarëve të Grupit që konsolidohet.
Transaksionet në monedhë të huaj. Transaksionet në monedha të huaja konvertohen në monedhën funksionale
me kursin e datës së transaksionit. Aktivet dhe detyrimet monetare në monedha të huaja konvertohen në
monedhën funksionale me kursin e datës së raportimit.
Kurset e kembimit me te rendesishme jane :
1 EUR
1 USD
1 CHF

31 Dhjetor 2012

31 Dhjetor 2011

139.59
105.85
115.99

138.93
105.70
110.97

Fitimi apo humbja nga kursi i këmbimit për zërat monetarë është diferenca ndërmjet kostove të amortizuara në
monedhën funksionale në fillim të periudhës, e rregulluar me interesin efektiv dhe pagesat gjatë periudhës, dhe
kostove të amortizuara në monedhë të huaj të konvertuara me kursin e këmbimit në fund të periudhës. Aktivet dhe
detyrimet jo-monetare në monedhë të huaj që maten me vlerë të drejtë konvertohen në monedhë funksionale me
kursin e këmbimit në datën kur është vendosur vlera e drejtë. Diferencat nga kursi i këmbimit që rrjedhin nga
konvertimi dhe njihen në pasqyrën e të ardhurave, përveç diferencave që rrjedhin nga konvertimi i instrumenteve
të kapitalit të vlefshme për shitje (nëse ka).
Politikat kontabël
Njohja e te ardhurave. Te ardhurat maten me vlerën e drejte të shumës se marre ose për tu arkëtuar dhe
përfaqëson vlerën e arketueshme për te mirat dhe shërbimet te siguruara gjate aktivitetin normal te biznesit, neto
nga zbritjet dhe shitjet te lidhura me taksen. Shitjet e mallrave njihen kur mallrat janë dërguar dhe gjithashtu kanë
kaluar dhe pronësinë e tyre. E ardhura nga shërbimet e kryera njihet ne pasqyrën e te ardhurave ne përpjesëtim
me volumin e shërbimit te kryer ne datën e bilancit. Volumi i shërbimit vlerësohet duke iu referuar survejimeve te
punës se kryer. Transferimi i stkut mallra në sportele regjistrohet në të ardhura.
Tatimi mbi fitimin. Tatimi mbi fitimin përfshin tatimin e periudhës aktuale dhe tatimin e shtyrë. Tatimi mbi fitimin
njihet në pasqyrën e të ardhurave përveç pjesës që lidhet me zëra të njohur direkt në kapital. Në këto raste tatim
fitimi njihet si zë i kapitalit. Tatimi aktual është tatimi që pritet të paguhet mbi të fitimin e tatueshëm të vitit, duke
përdorur normën tatimore në fuqi ose që hyn në fuqi menjëherë në datën e mbylljes së pasqyrave financiare, dhe
çdo sistemim të tatimit të pagueshëm për vitet e mëparshme. Tatimi i shtyre është llogaritur duke përdorur
metodën e bilancit, per diferencat e përkohshme ndërmjet vlerës kontabël neto të aktiveve dhe detyrimeve për
qëllime raportimi financiar dhe bazës tatimore. Shuma e tatimit te shtyre llogaritet ne normën e tatimit qe pritet te
aplikohet ne diferencat e përkohshme kur ato rimerren, bazuar ne legjislacionin tatimor qe janë ose hyjnë ne fuqi
ne datën e raportimit. Një aktiv tatimor i shtyrë njihet për aq sa është e mundur që fitimi i tatueshëm i ardhshëm
do te jetë i disponueshëm kundrejt të cilit të mund të përdoren humbjet tatimore të papërdorura dhe kreditimet
tatimore të papërdorura. Aktivi tatimor i shtyrë zvogëlohet për aq sa nuk është e mundur të realizohet përfitim
fiskal.
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Aktive afatgjata jomateriale. Zërat e aktiveve afatgjata jomateriale paraqiten me kosto minus amortizimin e
akumuluar dhe humbjet e akumuluara nga zhvlerësimi, (nëse ka). Aktivet afatgjata jomateriale me jetëgjatësi të
papërcaktuar rishikohen nëse vlerësimi për jetëgjatësinë qëndron. Nëse jo, ndryshimi i vlerësimit duhet të bëhet
në mënyrë prospektive.
Aktivet afatgjata jomateriale me jetëgjatësi të përcaktuar amortizohen përgjithësisht mbi bazën e metodës lineare
mbi jetën e dobishme dhe testohen për zhvlerësime në çdo datë raportimi. Ndryshimet në vlerësimin e
jetëgjatësisë do të trajtohen si ndryshime në vlerësimet kontabël. Amortizimi i aktiveve afatgjata jomateriale kalon
në shpenzimet e periudhës. Në vijimësi aktivet afatgjata jomaterialem paraqiten me kosto minus amortizimin e
akumuluar dhe humbjet e akumuluara nga zhvlerësimi, (nëse ka).
Aktive afatgjata materiale. Zërat e aktiveve afatgjata materiale paraqiten me kosto minus amortizimin e
akumuluar dhe humbjet e akumuluara nga zhvlerësimi, (nëse ka). Ne vitin 2008 ato kane qene objekt rivleresimi.
Toka dhe ndertesa perfshijne pergjithesisht ambjentet e zyrave. E gjithe pasuria e paluajtshme, ndertesat dhe
makinerite paraqiten ne kosto,te rivleresuar (sic pershkruhet ne paragrafin e meposhtem) minus amortizimin
perkates dhe zhvleresimin, perveç per token, e cila pasqyrohet me koston e rivleresuar minus zhvleresimin. Kosto
e aktiveve te ndertuara vete perfshijne kostot e materialeve, punes direkte, si dhe cdo kosto tjeter qe lidhet me
sjelljen e ketyre aktiveve ne gjendje pune dhe kostot per cmontimin dhe levizjen e tyre dhe pergatitjen e vendit ne
te cilin do te vendosen. Programet kompjuterike te blera qe jane te nevojshme per vendosjen ne funksion te ketyre
aktiveve te cilat kapitalizohen si pjese te ketyre makinerive. Aktivet te cilat jane nxjerre jashte perdorimit kane qene
te kontabilizuar me vleren e bazuar ne vleren e tyre neto ne daten e daljes jashte perdorimit. Kostot e pjeseve te
nderrimit per makinerite dhe pajisjet njihen me vleren e tyre kontabel nese eshte e mundur qe njesia ekonomike
te perfitoje te ardhura ekonomike nga kjo pjese dhe keto te ardhura mund te maten ne menyre te besueshme.
Kostot e mirembajtjes dhe riparimeve te perditshme te pasurive te paluajtshme, makinerive dhe pajisjeve njihen
ne fitim e humbje kur ato ndodhin.
Amortizimi i aktiveve llogaritet duke perdorur metoden lineare mbi vleren e mbetur kontabel ne menyre qe, kosto
e cdo aktivi deri ne vleren e mbetur, te shprendahet pergjate te gjithe jetes se tij te dobishme si me poshte:

EMERTIMI
Ndertesat

JETEGJATESIA
10 - 30 v jet

Instalime teknike, makineri e pajisje

5 v jet

Mjete transporti

5 v jet

Mobilje dhe orendi

5 v jet

Pajisje zy ra dhe informatike

4 v jet

Metoda e amortizimit, jeta e dobishme dhe vlera e mbetur (nëse nuk është e pakonsiderueshme) të aktiveve
materiale afatgjate janë rishikuar në datën e raportimit. Toka dhe Ndertimet ne Proces, si dhe parapagimet
furnitoreve nuk amortizohen. Fitimet dhe humbjet nga nxjerrja jashte perdorimit percaktohen nga krahasimi i
perfitimeve me vleren e tyre kontabel. Keto perfshihen ne pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve.
Kostoja e zëvendësimit të një pjese të një elementi të aktiveve afatgjata materiale njihet në vlerën e mbartur të
elementit nëse është e mundshme që përfitime ekonomike në të ardhmen që i atribuhen atij elementi do ti rrjedhin
Shoqërisë, dhe kostoja e tij mund të matet me besueshmëri. Kostot e shërbimeve ditore të aktiveve afatgjata
materiale njihen në pasqyrën e të ardhurave në momentin kur ndodhin.
Aktive afatgjata financiare. Aktivet afatgjata financiare përfshijnë investimin në shoqërinë Albtelecom sha. Kjo
pjesëmarrje paraqitet me kosto, në përputhje me SNK 39, paragrafi 46, Investimet në Instrumenta Kapitali.
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Investimi Interpost. Shoqëria Interpost shpk është në fazë investimi dhe nuk ka filluar të gjenerojë të ardhura.
Për këtë qëllim, kostot e periudhës janë ngurtësuar dhe janë paraqitur në bilancin e gjendjes, me qëllim kalimin e
tyre në rezultatin e periudhave përkatëse në përputhje edhe me gjenerimin e të ardhurave nga kjo kompani.
Aktivet e marra me qira. Aktivet e marra me qira janë te klasifikuara si qira financiare kur termat e transferimit te
risqeve dhe pronësisë kalojnë te qiramarrësi. Të gjitha qeratë e tjera janë të klasifikuara si qera operative. Asetet
që janë rregjistruar si qera financiare rregjistrohen si asete te Shoqërisë me vlerën e drejtë në datën e fillimit të
qerasë, ose me vlerën aktuale të minimumit të pagesave të qerasë nëse kjo e fundit është me e vogel. Pagesat e
qerasë regjistrohen si shpenzimeve financiare dhe zvogëlimit të detyrimit të qerasë që të arrijë një normë
konstante të interesit mbi balancën e mbetur të detyrimit.
Inventarët. Mallrat vlerësohen me vlerën me te vogël te kostos dhe vlerës neto te realizueshme. Kostoja përfshin
materialet direkte dhe punën direkte kur është e aplikueshme dhe kostot e tjera qe janë shpenzuar për te sjelle
inventarët ne gjendjen dhe vendin aktual. Vlera neto e realizuar tregon vlerën e çmuar te çmimit te shitjes ne
aktivitetin e biznesit, duke i zbritur koston e çmuar te marketingut, shitjes dhe shpërndarjes. Kostoja e inventarëve
te tjerë është bazuar ne parimin FIFO (e hyra e pare e dala e pare) dhe përfshin shpenzimet e përdorura ne
përvetësimin e inventarit dhe për ti sjelle ato ne kushtet dhe vendin e tyre ekzistues. Shuma e përshtatshme për
zhvlerësim njihet ne pasqyrën e te ardhurave kur ka një evidence objektive qe aktivi është zhvlerësuar.
Instrumentet financiare. Instrumente financiarë jo-derivativë te Shoqërise përfshijnë llogari të arketueshme,
mjete monetare dhe ekuivalente me to, dhe llogari të pagueshme. Gjate periudhave te raportimit shoqeria ka
investime ne letra me vlere. Instrumentet financiarë jo-derivative janë matur fillimisht me vlerën e drejtë plus, për
instrumenta jo me vlerë të drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes, kostot e transaksionit që janë të lidhura
drejtpërdrejt me përvetësimin e tyre. Njohja në vijim e instrumenteve financiarë joderivativë përshkruhet më
poshtë. Nje instrument financiar njihet në rast se Shoqëria bëhet palë në kushtet kontraktuale të instrumentit.
Aktivet financiare nuk njihen nëse të drejtat kontraktuale të Shoqërisë ndaj flukseve monetare që rrjedhin nga
aktivi financial perndujone, ose të gjitha risqet dhe përfitimet e aktivit. Blerjet dhe shitjet normale të një aktivi
financiar janë regjistruar në datën e tregtimit, psh datën në të cilën Shoqëria zotohet të blejë ose të shesë aktivin.
Detyrimet financiare nuk njihen nëse detyrimet e Shoqërisë të detajuara në kontratë mbarojnë, janë shlyer ose
janë anulluar. Instrumentet financiarë jo-derivative janë matur fillimisht me vlerën e drejtë plus, për instrumenta jo
me vlerë të drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes, kostot e transaksionit që janë të lidhura drejtpërdrejt me
përvetësimin e tyre. Njohja në vijim e instrumenteve financiarë joderivativë përshkruhet më poshtë.

Mjete monetare dhe ekuivalente me to. Mjetet monetare dhe ekuivalente me to përfshijnë vlerat në arkë dhe
llogarite rrjedhëse në banka. Për qëllime te fluksit te mjeteve monetare, këtu përfshihen edhe depozitat ne formën
e garancisë për huate me maturitet me pak se 3 muaj ose deri ne 12 muaj nga data origjinale.
Kërkesa për arkëtim. Kërkesat për arkëtim njihen fillimisht me vlerën e drejtë dhe në vijim me kosto të pakësuara
për humbjet për zhvlerësime.
Llogari te detyrime te pagueshme. Llogaritë e detyrimeve te pagueshme paraqiten me vlerën e drejtë dhe në vijim
me kosto të amortizuar.
Instrumenta financiare të mbajtura me vlerën e drejtë përmes fitimit ose humbjes. Nuk paraqiten instrumenta
financare me vlerë të drejtë përmes fitimit dhe humbjes.
Hua dhe kredi. Në vijim të njohjes fillestare, huatë dhe kreditë paraqiten me kosto të amortizuar me ndonjë
diferencë ndërmjet kostos dhe vlerës së riblerjes që njihet në pasqyrën e të ardhurave gjatë periudhës së
huamarrjes duke u bazuar në normën e interesit efektiv.
Kapitali aksionar. Kapitali aksionar i Shoqërisë njihet me vlerën nominale.
Te tjera. Instrumenta financiarë të tjerë jo-derivativë maten me koston e amortizuar duke përdorur metodën e
interesit efektiv, dhe duke zbritur humbjet nga zhvlerësimi.
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Zhvlerësimi i aktiveve. Në çdo datë të raportimit, shoqëria rishikon nëse ka arsye apo rrethana që vlera që
mbartin aktivet financiare, të ndryshme nga ata të mbajtur me vlerën e drejtë, të jenë zhvlerësuar.
Aktivet financiare. Një aktiv financiar konsiderohet i zhvlerësuar nëse evidenca objektive zhvlerësimi tregon se një
ose më tepër ngjarje që kanë ndodhur kanë patur një ndikim negativ në flukset e çmuara të ardhshme të mjeteve
monetare të aktivit financiar. Humbja nga zhvlerësimi i një aktivi financiar të matur me koston e amortizuar është
llogaritur si diferencë ndërmjet vlerës kontabël dhe vlerës aktuale të flukseve të ardhshme të vlerësuara të mjeteve
monetare skontuar me normën fillestare të interesit efektiv të aktivit financiar. Humbja nga zhvlerësimi i një aktivi
financiar te vlefshëm për shitje është llogaritur kundrejt vlerës se tij te drejte. Aktivet financiare të cilat janë të
konsiderueshme individualisht testohen për zhvlerësim në baza individuale. Pjesa e mbetur e aktiveve financiare
vlerësohet se bashku në grupe që mbartin karakteristika të ngjashme risku. Te gjitha humbjet nga zhvlerësimi
njihen në pasqyrën e të ardhurave. Ndonjë humbje kumulative ne lidhje me aktivet financiare te vlefshme për shitje
te njohura me pare ne letra me vlere transferohet tek humbje fitimi. Një humbje nga zhvlerësimi mund të anullohet
nëse ulja në zhvlerësim ka ndodhur për shkak të një ngjarjeje që ka ndodhur pasi është njohur zhvlerësimi. Anullimi
njihet në pasqyrën e të ardhurave.
Aktivet jo-financiare. Vlera kontabël e aktiveve jo-financiare të Shoqërisë, përveç inventarit dhe aktiveve tatimore
të shtyra rishikohet në çdo datë raportimi për të përcaktuar nëse ka evidenca për zhvlerësim. Nëse ka evidenca
të tilla atëherë vlerësohet vlera e rikuperueshme e aktivit. Humbje nga zhvlerësimi njihet nëse vlera kontabël e një
aktivi tejkalon vlerën e rikuperueshme. Humbjet nga zhvlerësimi njihen në pasqyrën e të ardhurave. Humbjet nga
zhvlerësimi ne periudhat e mëparshme janë rishikuar ne çdo date raportimi për rastet kur humbja rritet ose nuk
ekziston me. Një humbje zhvlerësimi anullohet nëse ka patur ndryshim ne vlerësimet e përdorura për caktimin e
vlerës se rikuperueshme. Humbja nga zhvlerësimi anullohet deri në atë masë sa vlera kontabël e aktivit nuk
tejkalon vlerën kontabël që do të përcaktohej duke i zbritur amortizimin, dhe sikur të mos ishte njohur ndonjë
humbje nga zhvlerësimi.
Përcaktimi i vlerës se drejte. Disa nga politikat kontabël dhe shenimet e pasqyrave financiare e Shoqërisë
kërkojnë përcaktimin e vlerës se drejte, për te detyrimet dhe aktivet financiare dhe jo-financiare. Vlera e drejte
është përdorur për qëllime matjeje dhe zbulimi bazuar ne metodat e mëposhtme. Kur është e aplikueshme,
informacione te mëtejshme rreth supozimeve te bëra për vlerën e drejte është paraqitur ne shënimin specifik te
aktiveve dhe detyrimeve.
Kërkesa për arkëtim nga debitorët. Vlera e drejtë e kërkesave për arkëtim, klientëve dhe llogarive të tjera të
arkëtueshme, është matur si vlera aktuale e flukseve të ardhshme, te skontuara me normën e interesit të tregut
ne datën e raportimit.
Aktivet afatgjata materiale. Vlera e drejtë e aktiveve afatgjata është përcaktuar nga profesionistë të fushës së
vlerësimit. Vlerësimi është kryer në datën 31.12.2007. Shtesa e vlerës është paraqitur në seksionin e kapitalit si
rezervë nga rivlerësimi, dhe kalohet gradualisht në fitimet e pashpërndara në përputhje edhe me amortizimn e
aktiveve të vlerësuara.
Përfitimet e punonjësve. Shoqëria, në rrjedhën normale të biznesit të saj, kryen pagesa për llogari të saj dhe për
llogari të punonjësve të saj për të kontribuar për pensionet në përputhje me legjislacionin lokal. Kontributet e
Shoqërisë ndaj planit të pensioneve ngarkohen në pasqyrën e të ardhurave kur ato ndodhin. Shoqëria njeh si
detyrim vlerën e paskontuar të kostove të parashikuara në lidhje me lejet vjetore që pritet të paguhen në këmbim
për shërbimin e punonjësve për gjate periudhës.
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Provizionet. Provizionet njihen kur Shoqëria ka një detyrim aktual (ligjor ose strukturor) si një rezultat i ngjarjeve
te kaluara dhe është e mundur qe një rrjedhje e burimeve duke personifikuar fitime ekonomike do te jete e
nevojshme për te rregulluar detyrimin dhe një vlerësim te besueshëm te vlerës se detyrimit qe mund te behet.
Nëse efekti është material, provizionet llogariten duke zbritur vlerën e pritshme te mjeteve monetare te ardhme
para tatimit qe reflekton vlerësimet aktuale te tregut për vlerën ne kohe te parasë, dhe kur është e nevojshme
riskun specifik te detyrimit. Provizionet paraqiten ne çdo date bilanci dhe nëse nuk është akoma e mundur qe
rrjedhja e burimeve duke personifikuar burime ekonomike te përdoret për rregullimet e detyrimeve, provizionet
anullohen. Provizionet përdoren vetëm për qëllimet e njohura fillimisht. Provizionet nuk njihen për humbje
shfrytëzuese te ardhme. Aktivet dhe detyrimet e rastit nuk njihen.
Kontabiliteti mbrojtës dhe instrumentet derivative financiare. Shoqëria nuk përdor instrumenta financiare
mbrojtëse, pavarësisht se është e ekspozuar ndaj riskut financiar. Kjo për faktin se bursa nuk ekziston për të ofruar
instrumenta derivativë.
Ndryshime në zbatimin e politikave kontabël. Shoqëria paraqet aktivet afatgjata me vlerë të drejtë dhe ka
krijuar rezerva nga rivlerësimi. Këto rezerva janë krijuar në periudhën 2008 dhe për periudhat 2008, 2010 dhe
2011 këto rezerva janë rimarrë duke u transferuar në fitimet e periudhës për vlerat që paraqiten në tabelën në
vijim.
Rimarrje nga Riv leresimi Asete Afatgjata

Periudha 2012

Periudha 2011

Periudha 2010

Periudha 2009

Periudha 2008

TOTAL

28,382,704

30,156,294

32,093,611

17,870,871

18,564,789

127,068,269

Për periudhën 2009 dhe 2012 rimarrja është transferuar direkt në fitimet e pashpërndara nëpërmjet pasqyrës së
të ardhurave gjithpërfshirëse.
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2. Të ardhurat nga shitja
Paraqiten të ardhurat nga operacionet normale të biznesit. Te ardhurat nga sherbimet e ofruara njihen ne pasqyren
e te ardhurave ne varesi te fazes se transaksionit ne daten e raportimit. Asnje e ardhur nuk njihet nese ka pasiguri
te larte lidhur me kryerjen e pageses dhe kostove perkatse. Te ardhurat nga sherbimet perfaqsojne shitjet nga
aktiviteti kryesor si sherbim postar, financiar, telefonik, biznesi, eksporti etj. Te ardhuart e tjera perfaqsojen te
ardhura nga veprimtaria e shfrytezimit, etj

Te ardhura per sherbimin postar

2012

2011

ne Lek

ne Lek

811,450,943

817,282,904

Te ardhura per sherbimin telefonik

599,893

1,030,878

Te ardhura nga sherbimi financiar

885,742,222

843,854,637

Te ardhura nga sherbimi biznesi

31,191,548

36,387,620

Te ardhura nga ekspres

34,482,130

76,081,589

6,380,037

13,727,334

Te ardhura nga sherbimi nderkombetar

75,745,859

68,091,175

Të ardhura te tjera

21,528,275

2,750,040

1,867,120,908

1,859,206,177

Te ardhura nga sherbimi eksporti

TOTAL

3. Të ardhura të tjera
Paraqiten të ardhura të tjera që kanë rrjedhur gjatë periudhës, kryesisht perfaqsojne te ardhurat nga kontrata e
dhenies se ambienteve me qera.
2012

2011

ne Lek

ne Lek

Te ardhura te tjera

151,740

84,011

TOTAL

151,740

84,011

4. Shpenzime materiale dhe të konsumueshme
Shpenzimet e materialeve perfaqsojne kostot e materialeve, furnitura te ndryshme mallrave te konsumuara per
zhvillimin e aktivitetit gjate periudhes ushtrimore.
2012

2011

ne Lek

ne Lek

Materialet e konsumuara

88,277,752

65,129,544

Kosto e pulles

14,148,155

12,536,187

Konsumi I inv entarit te Imet

7,737,259

2,755,243

Shpenzime karburanti

46,857,492

55,608,563

Shpenzimi kreditimi i pjesshem

48,351,170

43,276,307

205,371,827

179,305,844

TOTAL
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5. Shpenzime personeli
Kosto e punes perfaqson shpenzime per paga dhe sigurime shoqerore e cila eshte me rritje ne vitin ushtrimor si
rezultat i shtimit te aktivitetit ekonomiko financiar dhe politikave sociale te kompanise ne sistemin e pagave.
2012

2011

ne Lek

ne Lek

Shpenzime per paga

854,425,993

782,303,833

Shpenzime per sig shoqeror&shendetesor

140,895,716

128,091,808

59,224,176

54,112,625

Shpenzime per shperblime
Raporte mjekesore

0

66,000

Ndihma ekonomike

0

2,051,500

1,054,545,886

966,625,766

TOTAL

6. Shpenzime amortizimi dhe zhvlerësimi
Paraqiten shpenzimet e amortizimit për aktivet afatgjata në tërësi.

Ndertesa
Makineri e pajisje

2012

2011

ne Lek

ne Lek

52,667,039

55,394,887

9,514,106

4,377,606

Mjete transporti

14,113,278

11,937,106

Iv entar ekonomik

31,009,097

31,800,340

Pajisje informatike

28,634,331

33,920,298

1,134,608

630,932

29,486,785

0

166,559,244

138,061,169

AMM te patrupezuara
Amortizimi AAM Interpost
TOTAL

Më tepër mbi amortizimin shiko shënimet (11) dhe (12) si dhe përshkrimet në politikat kontabël.
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7. Shpenzime të tjera operacionale
Shpenzimet e tjera perfaqsojme shpenzimet per furniture, si energji, uje, shpenzime per sherbime udhetim e dieta,
shpenzime reklama, publicitet, sponsorizime, siguracione, shpenzime pritje, percjellje, roje private, shpenzime
nderkombetare, shpenzimet e trafikut nderkombetar per kryerjen e sherbimit te dergesave postare ne rruge ajrore
dhe toksore.

2012

2011

ne Lek

ne Lek

Taks regjistrimi

6,811,514

6,961,494

Takse pastrimi tabel + rruge

2,660,173

3,716,158

Vlera e mbetur e AMM

261,207

461,799

7,333,693

7,295,050

10,638,015

9,273,277

982,010

876,480

Shpenzime ndihme ekonomike

1,891,464

0

Shpenzime per udhetim e dieta

28,074,832

26,922,722

Shpenzime per energji elektrike

22,220,545

16,118,565

Shpenzime telefonike

10,342,322

136,227,235

2,250,654

2,985,038

Shpenzime pritje ,dhurata
Shpenzime gjoba penalitete
Meremetime

Shpenzime uje
Shpenzime qera per te paguar

10,508,634

6,927,552

Shpenzime per mirembajtje e riparime

37,953,926

25,082,526

Shpenzime per prime te sigurimit

4,946,951

2,633,269

Shpenzime personel i jashtem

8,936,580

5,268,223

Shpenzime per tatim fitimin
Shpenzime reklama publicitet
Shpenzime transporti

0

120,000

15,366,121

16,056,195

774,048

14,664,294

Shpenzime per pagesat e ruajtjes se objektev e

34,216,823

36,159,351

Shpenzime per komisione bankare

15,866,996

16,892,470

4,311,455

4,963,200

Shpenzime per licenca dhe kuotizacione
shpenzime per mjetet matese

96,490

73,750

Shpenzime per sponsorizime

27,364,700

7,715,000

3,092,208

5,208,426

413,100

600,467

shpenzime per abonime
Shpenzime ngrohje
Shpenzime per larje makine
Shpenzime postare nderkombetare

371,800

202,200

36,223,034

41,018,946

Shpenzime gjy qesore

185,045

12,000

Shpenzime per fotokopje noteriz hipotek etj

858,532

227,040

15,290,034

15,174,078

310,242,905

409,836,806

Shpenzime te tjera
TOTAL
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8. Të ardhura/shpenzime financiare neto
Të ardhurat financiare përfshijnë të ardhurat nga interesi nga fondet e invesuara në depozita bankare dhe fitimet
nga kursi i këmbimit që njihen në pasqyrën e të ardhurave. Të ardhurat nga interesi njihen dhe përllogariten duke
përdorur metodën e interesit efektiv.
Shpenzimet financiare përfshijnë shpenzimet e interesit për huatë, humbjet nga kursi i këmbimit dhe humbjet nga
zhvlerësimi i aktiveve financiare. Të gjitha kostot e huave njihen ne pasqyrën e të ardhurave duke përdorur
metodën e interesit efektiv.

Te ardhura nga interesat
Te ardhurat nga diferenca konv ertimi

2012

2011

ne Lek

ne Lek

33,571,180

29,306,823

9,340,667

10,304,565

Te ardhura te tjera

11,640,645

0

Shpenzimet nga diferenca konv ertime

-4,909,520

-2,722,166

TOTAL

49,642,971

36,889,222

9. Tatimi mbi fitimin
në llogaritjen e tatimit mbi fitimin janë mbajtur në kosideratë parashikimet e ligjit për tatimin mbi të ardhurat dhe
identifikimi i shpenzimeve të panjohura për efekte tatimore. Në vijim paraqitet analiza dhe baza e llogaritjes.
2012

2011

ne Lek

ne Lek

209,682,541

232,456,256

SHPENZIME TE PAZBRITSHME (+)

50,962,752

11,549,077

Amortizime jotatimore (mbi vleren e drejte)

28,382,704

0

1,610,928

2,073,600

FITIMI NETO PARA TATIMIT

Shpenzime pritje percjellje +dhurata
Shpenzim per sponsorizim

7,006,515

0

10,638,015

9,273,277

Shpenzime per larje makine

845,800

202,200

Te tjera

472,721

0

2,006,069

0

PJESA E HUMBJES SE MBARTUR (-)

0

0

FITIMI (HUMBJA ) TATIMORE ( I+II)

260,645,293

244,005,333

26,064,529

24,400,533

183,618,012

208,055,723

Shpenzime per gjoba penalitete

Shpenzim telefomi plus

Shpenzimi i tatim fitimit
FITIMI (HUMBJA ) NETO
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10. Të ardhurat e tjera gjithpërfshirëse
Paraqitet vlera e rezervave nga rivlerësimi që është kaluar në fitimet e pashpërndara. Kjo vlerë nuk përbën rezultat
të periudhës. Për periudhën 2011 shuma e rimarrë ka qenë 30.106.430 lekë dhe është kaluar në rezultatin e
periudhës.
2012

2011

ne Lek

ne Lek

Rimarrje e rezerv av e nga riv elresimi aktiv e afatgjata

28,382,704

0

TOTAL

28,382,704

0

11. Aktivet afatgjata jomateriale
Aktivet afatgjata jomateriale perfaqsojne programet softuere dhe kompjuterike.

Pasqyra e Aktiveve Afatgjata Jo - Materiale
Sistemi online

AAGj ne Proces

Totali

7,691,961

0

7,691,961

KOSTO BRUTO
Ne 1 Janar 2012
Riklasifikime
Gjendja me 1 Janar 2012 pas ndryshimeve

7,691,961

0

7,691,961

42,000,000

1,614,000

43,614,000

49,691,961

1,614,000

51,305,961

5,183,918

0

5,183,918

Gjendja me 1 Janar 2012 pas ndryshimeve

5,183,918

0

5,183,918

Amortizimi i v itit

1,134,608

0

1,134,608

6,318,526

0

6,318,526

Shtesa
Pakesime
Dalje jashte perdorimit
Gjendja me 31 Dhjetor 2012
AMORTIZIMI AKUMULUAR
Ne 1 Janar 2012
Riklasifikime

Pakesime
Gjendja me 31 Dhjetor 2012
VLERA NETO
Me 31 Dhjetor 2011

2,508,043

0

2,508,043

Me 31 Dhjetor 2012

43,373,435

1,614,000

44,987,435

Shtesa e aktiveve afatgjata jomateriale përfaqëson Sistemin Informatik të Sporteleve, Gjurmimit Ndërkombëtar i
Objekteve Postare dhe Euroxhiro Kombëtare. Ky sistem ka ende disa segmente në proces siç edhe janë paraqitur.
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12. Aktivet afatgjata materiale
Aktivet afatgjata paraqiten me vlerën e drejtë, mbështetur në raportin e vlerësimit datë 31.12.2007. në këtë rast
janë korrigjuar përkatësisht vlera bruto dhe amortizimi i akumuluar. Aktivet afatgjata materiale, paraqiten te
grupuara sipas llogarive me vleren neto.

Pasqyra e Aktiveve Afatgjata Materiale
Makineri e

Mjete

Mobilje e

Pajisje

AAGjM

Pajisje

transporti

Orendi

informatike

Interposta

1,269,086,988

94,843,489

139,871,100

241,439,245

251,260,545

0

2,300,804,434

1,269,086,988

94,843,489

139,871,100

241,439,245

251,260,545

0

2,300,804,434

318,165

29,899,077

906,830

6,227,326

64,899,133

62,093,850

164,344,381

(23,034,843)

(623,483)

(4,441,712) (124,863,142)

149,859,764

(3,103,417)

Toka

Ndertesa

304,303,068
304,303,068

TOTAL

VLERA E DREJTE BRUTO
Ne 1 Janar 2012
Riklasifikime
Gjendja me 1 Janar 2012 pas ndryshimeve
Shtesa
Pakesime
Dalje jashte perdorimit
Gjendja me 31 Dhjetor 2012

(1,527,942)
304,303,068

(1,527,942)

1,269,405,153

101,707,723

138,626,504

243,224,860

191,296,535

211,953,614

2,460,517,457

215,865,584

10,294,882

67,915,355

73,225,062

55,252,425

0

422,553,308

215,865,584

10,294,882

67,915,355

73,225,062

55,252,425

0

422,553,308

52,667,039

9,514,106

14,113,278

31,009,097

28,634,331

29,486,785

165,424,636

(117,575)

(497,796)

(3,874,820)

(14,376,979)

16,459,169

(2,408,000)

268,532,623

19,691,412

81,530,838

100,359,340

69,509,777

45,945,954

585,569,944

AMORTIZIMI AKUMULUAR
Ne 1 Janar 2012
Riklasifikime
Gjendja me 1 Janar 2012 pas ndryshimeve
Amortizimi i v itit
Pakesime
Gjendja me 31 Dhjetor 2012
VLERA E DREJTE NETO
Me 31 Dhjetor 2011

304,303,068

1,053,221,404

84,548,607

71,955,745

168,214,183

196,008,120

0

1,878,251,126

Me 31 Dhjetor 2012

304,303,068

1,000,872,530

82,016,310

57,095,667

142,865,520

121,786,758

166,007,660

1,874,947,513

Amortizimi i aktiveve afatgjata materiale per vitin 2012 eshte llogaritur me normat qe percaktohen ne ligjin nr
8438 date 28.12.1998 i ndryshuar Per tatimin mbi te ardhurat. Amortizimi eshte njohur ne pasqyren e te ardhurave
dhe shpenzimeve duke perdorur metoden e vleres se mbetur. Ne shtesat e AMM-ve perfshihen investimet e
kryera ne objektet e shoqerise si dhe blerjet e reja gjate vitit te financuara nga rezervat e zhvillimit. Ne pakesime
jane paraqitur nxjerrjet jashte perdorimit. Gjithashtu, në pakësimet e kostos si dhe në pakësimet e amortizimit, për
AAGjM Interpost, është paraqitur me shtesë vlera e aseteve të transferuara nga Posta Shqiptare. Në këtë mënyrë
pakësimet në total paraqiten të neto për sa eleminohet veprimi i brendshëm.
Diferenca që rezulton nga amortizimi mbi vlerën e drejtë dhe amortizimi mbi kosto është 28.382.704 lekë.
Diferenca në vite paraqitet si vijon.
Rimarrje nga Riv leresimi Asete Afatgjata

Periudha 2012

Periudha 2011

Periudha 2010

Periudha 2009

Periudha 2008

TOTAL

28,382,704

30,156,294

32,093,611

17,870,871

18,564,789

127,068,269
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13. Aktivet afatgjata financiare
Paraqitet pjesëmarrja prej 3 përqind në kapitalin e shoqërisë Albtelekom sha në përputhje me shkresën Nr. 87,
datë 02.02.2009 të METE, ”Për transferimin pa pagesë të 3% të aksioneve të kapitalit të Sha Albtelekom për
llogari të Sha Posta Shqiptare”.

2012

2011

ne Lek

ne Lek

Pjesemarrje 3% Albtelecom

450,000,000

450,000,000

TOTAL

450,000,000

450,000,000

14. Investimi Interpost
Posta Shqiptare po realizon një investim 3 vjeçar për kryerjen e veprimtarive lidhur me teknologjinë e informacionit
nëpërmjet njësisë së kontrolluar Interpost. Për qëllim të ruajtjes së performancës së veprimtarive të vijimësisë,
shoqëria ka adaptuar një politikë kontabël të paraqitjes së kostove përkatëse deri në momentin kur gjenerohen të
ardhurat nga ky investim, në bilancin e gjendjes, me përjashtim të shpenzimeve të amortizimit, të cilat janë njohur
në pasqyrën e rezultatit. Kostot detajohen si vijon.

ne Lek
Shpenzime te transferuara nga Posta Shqiptare
Kosto sherbime te ndry shme
Kosto te personelit
TOTAL

62,715,171
8,081,812
4,273,499
75,070,482

Gjatë periudhës, Posta Shqiptare ka kryer aktivitete për llogari të investimit Interpost dhe ka transferuar asete në
favor të kësaj njësie. Këto veprime janë eleminuar gjatë konsolidimit të pasqyrave financiare.

ne Lek
Transferim aktiv e afatgjata materiale neto

133,400,234

Transferim shpenzime me v endim Keshilli Mbikqy res

62,715,171

Transferta monetare

89,451,017

TOTAL

285,566,422

POSTA SHQIPTARE SHA – PASQYRAT FINANCIARE TE KONSOLIDUARA 2012

20

15. Inventarët
Vlera e inventarit te paraqitura me siper perputhen me te dhenat e kontabilitetit dhe te inventareve fizike te kryer
ne fund te ushtrimit.
2012

2011

ne Lek

ne Lek

11,362,074

6,620,417

Mallra per shitje

2,301,130

2,215,922

Lende djegese

6,865,174

8,969,998

Materiale ndihmse

78,654,168

56,659,687

Inv entare magazine

45,849,455

39,842,707

7,124,280

6,759,423

152,156,281

121,068,154

Lende e pare

Pjese kembimi
TOTAL

Mallrat e lendeve te para perfaqsojne gjendjen e mallrave te stokueshme si psh, shtypshkrime, pulla, zarfa te
vleresuara me koston e blerjes. Mallrat per rishitje perfaqsojne gjendjen e mallrave te biznesit ne sportelet e
sherbimit.

16. Llogari të arkëtueshme tregtare
Llogaria kliente per tu arketuar perfaqson kerkesat ndaj klienteve per faturat e leshuara per sherbimet e
ndryshme qe kryen kjo shoqeri ne favor te klienteve dhe te paarketuar ne fund te vitit.

Bono Thesari ne treg primar
Klient Nderkombetar

2012

2011

ne Lek

ne Lek

623,300,000

78,010,000

6,570,148

23,235,875

Klient te tjere

309,685,303

274,200,203

TOTAL

939,555,451

375,446,078

Kliente potenciale parqiten si vijon.
Banka e Shqiperise me 66% te totalit te detyrimeve per bono thesari, vlera totale 623,3 milionë lekë.
CEZ ze rreth 9% te totalit te klienteve.
Drejtoria e Policise se shtetit rreth 7% te totalit te klienteve.
Ministria e Rendit ze rreth 21% te totalit te klienteve.
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17. Llogari të tjera të arkëtueshme afatshkurtra
Llogari te tjera te arketueshme, perfaqsojne kerkesa per paradhenie dhe pagesa pjesore te punonjesve si dhe
marrdheniet me sportelet e ndryshme te cilat do te arketohen ne momentin e shitjes se tyre. Aktive te tjera
afatshkurter, jane te pasqyruara mbi bazen e vleres se faturave origjinale te leshuara klienteve apo dokumentave
te tjera kontabel.
2012

2011

ne Lek

ne Lek

Llogari personeli dhe te lidhura me te

22,959,650

16,618,599

Debitore te tjere marrdhenie me Sportele

32,920,767

262,536,781

172,437,620

0

Tatim fitimi paguar teper

41,870,099

45,758,520

TVSh Interposta

13,748,656

0

283,936,792

324,913,899

Te drejta te tjera per arketim

TOTAL

18. Mjete monetare
Gjendjet e mjeteve monetare, perfshijne gjendjen e parave ne arke dhe banke ne leke dhe monedhe te huaj.
Transaksioneve ne monedhe te huaj regjistrohen me kursin e dates se kryerjes se transaksionit. Ne fund te vitit
ushtrimor jane vleresuar me kursin zyrtar te Bankes se Shqiperise. Diferencat nga konvertimi jane pasqyruar ne
rezultatin e vitit ushtrimor.
2012

2011

Lek

Lek

1,016,316,537

1,194,216,520

Vlera te tjera arke

129,868,315

118,979,830

Mjete monetare ne arke

392,373,669

416,259,620

1,806,175

0

20,894

0

1,540,385,590

1,729,455,971

Llogari bankare

Llogari bankare Interposta
Mjete monetare ne arke Interposta
TOTAL

Depozitat me afat jane 3 mujore dhe vjetore dhe mbartin interes sipas kerkesave te tregut.
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19. Detyrime afatgjata
Paraqitet realisht një detyrim i mundshëm ndaj shoqërisë Albtelecom sha. Shoqërisë i janë dhënë në zotërim nga
METE 3 përqind e aksioneve të shoqërisë Albtelecom sha pa asnjë kundërshpërblim, por shoqëria është urdhëruar
që të kthejë tek Albtelecom sha asetet, kryesisht ndërtesa, të cilat kanë qenë në përdorim të përbashkët para
privatizimit të Albtelecom sha. Kjo marrëveshje nuk është realizuar ende, për këtë mbahet në evidencë ky detyrim,
i vlerësuar i barabartë me koston e aksioneve të pjesëmarrjes në Albtelekom sha.
2012

2011

ne Lek

ne Lek

Dety rime te mundshme ndaj Albtelecom

450,000,000

450,000,000

TOTAL

450,000,000

450,000,000

20. Llogari të pagueshme
Te pagueshme ndaj furnitoreve pasqyron detyrimet ndaj furnitoreve per blerjen e mallrave sherbimeve pa u
likujduar ne fund te ushtrimit. Llogarite e pagueshme ndaj paleve te treta perbehen kryesisht nga gjendja e
papaguar e marrveshjeve qe kemi per kryerjen e sherbimeve. Drejtimi mendon se detyrimet jane vleresuar
realisht.
2012

2011

ne Lek

ne Lek

Te pagueshme ndaj Furnitorev e

154,384,200

332,720,539

TOTAL

154,384,200

332,720,539

21. Detyrime tatimore
Detyrimet tatimore perfaqsojne detyrimin per marrdheniet me shtetin si tvsh, sigurime shoqeror, tatim mbi te
ardhurat nga punesimi me 31 dhjetor 2012, te cilat paguhen me date 20 te muajit pasardhes.
2012

2011

ne Lek

ne Lek

Dety rime per sigurime shoqerore & shendetesore

21,125,695

18,369,582

Dety rime per tatimin mbi te ardhurat personale

14,234,086

12,790,986

Tatim ne burim

1,177,632

471,090

TVSH per t'u paguar

9,156,122

16,786,314

554,230

0

46,247,765

48,417,972

Dety rime tatimore Interpost
TOTAL
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22. Të tjera detyrime afatshkurtra
Detyrimet e tjera perfaqsojne detyrimet qe ka shoqeria ndaj te treteve per marrveshjet e lidhura ne kryerjen e
sherbimeve. Kryesisht jane shuma te arketura nga Drejtorite Arsimore, Komunat, Bashkite si dhe paradhenia e
sigurimeve shoqerore qe perben % per te kryer pagesat e pensioneve ne fillim te muajit pasardhes.
2012

2011

ne Lek

ne Lek

Paga per t'u paguar

21,751,908

21,029,484

Dety rime me Telekomin

41,224,879

27,753,546

Dety rime me Administratat e huaja

1,980,337

9,645,261

Dety rime me Sigurimet Shoqerore

339,049,544

383,386,538

Dety rime me Zy ren e Punes
Debitore & kreditore te tjere
Debitore te tjere
Kliente Bono thesari
Dety rime tjera Interposta
TOTAL

0

9,824,382

370,011,772

313,156,352

8,293,840

0

557,239,141

49,995,257

20,000

0

1,339,571,420

814,790,820

23. Grande dhe të ardhura të shtyra
Te ardhurat e shtyra perfaqsojne te ardhurat qe parashikohet te realizohen ne vitin pasardhes nga shitja e
mallrave dhe e letrave me vlere ne sportelet e sherbimit te Posta Shqiptare sha.
2012

2011

ne Lek

ne Lek

Grante dhe te ardhura te shty ra

8,761,955

6,965,395

TOTAL

8,761,955

6,965,395

24. Fitime të pashpërndara
Paraqet akumulimin e rezervave nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata. Shuma e rimarrë që ka kaluar në fitimet e
pashpërndara. Periudhat e tjera janë transferuar në rezultatin e periudhës.

ne Lek
Rimarrje e rezerv av e nga riv elresimi periudha 2009

17,870,871

Rimarrje e rezerv av e nga riv elresimi periudha 2012

28,382,704

TOTAL

46,253,575
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25. Menaxhimi i riskut financiar
Shoqëria është ekspozuar ndaj rreziqeve të mëposhtme nga përdorimi i instrumenteve financiare:
- risku kredisë
- risku i likuiditetit
- risku i tregut
Ky shënim paraqet informacion rreth ekspozimit të Shoqërisë ndaj secilit prej rreziqeve të mësipërm, objektivat,
politikat dhe proceset e Shoqërisë për matjen dhe menaxhimin e riskut, dhe menaxhimin e kapitalit. Shënime të
mëtejshme sasiore janë të përfshira në këto pasqyra financiare. Menaxhimi mbart përgjegjësinë e përgjithshme
për vendosjen dhe mbikëqyrjen e politikave të Shoqërisë për menaxhimin e riskut. Politikat e menaxhimit të riskut
të Shoqërisë janë vendosur për të identifikuar dhe analizuar rreziqet që përball Shoqëria, për të vendosur limitet
dhe kontrollet e përshtatshme, dhe për të monitoruar rreziqet dhe zbatimin e limiteve. Politikat dhe sistemet e
menaxhimit të riskut rishikohen rregullisht për të reflektuar ndryshimet në kushtet e tregut dhe në aktivitetet e
Shoqërisë. Shoqëria, përmes trajnimeve dhe standardeve dhe procedurave të menaxhimit, synon të zhvilloje një
ambient kontrolli konstruktiv dhe të disiplinuar në të cilin gjithë punonjësit i kuptojnë rolet dhe detyrimet e tyre.
Bordi i Drejtoreve mbikëqyr, se si drejtuesit monitorojnë përputhshmëritë me politikat, procedurat e rishikimet e
administrimit te riskut te Grupit dhe Shoqërisë, si dhe përshtatshmërinë e kuadrit te administrimit te riskut ne lidhje
me rreziqet e përballuara nga Shoqëria. Instrumentet financiare kryesore të Shoqërisë konsistojnë në vlerat në
arkë dhe në banka para, llogaritë e arkëtueshme dhe të pagueshme dhe detyrime të tjera afatshkurtra..
Ndryshimet e shpeshta ne tregjet financiare globale dhe ne Shqipëri. Kriza e vazhdueshme financiare dhe
ekonomike ka ndikuar, midis te tjerash, ne një financim me te paket te tregjeve te kapitaleve, nivele likuiditeti me
te ulëta ne sektorin bankar, si dhe ndonjë here norma interesi te borxhit nderbankar me te larta dhe
ndryshueshmëri te shpeshte tek tregjet te aksioneve. Paqartësitë ne tregjet financiare globale kane sjelle edhe
falimentimin e bankave si dhe ndihmave te dhëna ndaj bankave te tjera përgjatë gjithë globit. Shtrirja e plote e
ndikimit te krizës financiare ne vazhdim është duke provuar qe është e pamundur qe te parashikohet ose te jesh i
mbrojtur plotësisht kundrejt saj.
Ndikimi ne likuiditete. Volumi i shitjeve me shumice është reduktuar ne mënyre te ndejshme së fundmi. Rrethana
te tilla mund te ndikojnë aftësinë e Shoqërisë te marre hua te reja, nëse është e nevojshme, dhe te rifinancoje
huat e ekzistuese me termat dhe rrethanat e ngjashme me ato te aplikuara ne transaksionet e mëhershme.
Impakti ne debitor dhe huamarrës. Debitorët e Shoqërisë mund te ndikohen nga situata me likuiditet të ulet që
mund te ule aftësinë e tyre për te paguar. Përkeqësimi i kushteve operative për debitorët mund te ndikojnë
gjithashtu menaxhimin e parashikimit te mjeteve monetare dhe supozimet e zhvlerësimeve te aktiveve financiare
dhe jo-financiare. Për sa kohe informacioni është i vlefshëm, menaxhimi ka reflektuar ne mënyrë te sakte
parashikimet e mjeteve monetare te ardhme ne zhvlerësimet e tyre.
Risku i kredisë. Ne saje te limitit te volumit dhe llojshmërisë se bazës se klientëve te Shoqërisë, përqendrimet e
riskut te kredisë ne lidhje me llogarite e arketueshme janë te limituara. Zhvlerësimi i llogarive të arkëtueshme
mbahen në shumën e konsideruar te nevojshme për te mbuluar riskun potencial ne mbledhjen e tepricave te
llogarive te arketueshme.
Risku i likuiditetit. Rrisku i likujditetit eshte rrisku qe shoqeria mund te mos jete ne gjendje te paguaje detyrimet
e saj lidhur me deturimet financiare ne momentin e pageses. Rrisku i likujditetit eshte rrisk i qenesisshem ne
biznesin e Shoqerise per disa aktive specifike te blera apo detyrime te shituar mund te kene karakteristika
likujditeti qe jane specifike. Shoqeria menaxhon rriskun e likujditetit duke monitoruar ne menyre te vazhdueshme
parashikimet dhe flukset monetare aktuale dhe duke u munduar te perputhe profilet e maturitetit te aktiveve
dhe detyrimeve.
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Risku i tregut. Risku i tregut shfaqet në formën e luhatjes së normave të interest por edhe nga fluktuacionet e
kurseve të këmbimit.
Risku i normave te interesit. Shoqëria përballet me riskun e normës së interesit të fluksit të parave në lidhje me
overdrafte dhe hua qe Shoqeria mund te marr me norma variable. Manaxhimi nuk ka hyrë në ndonje derivative
për të mbrojtur riskun.
Risku i kursit te këmbimit. Shoqëria nuk përballet me riskun e kursit te këmbimit nga veprimet e saj normale.
Sidoqoftë, ka gjendje te konsiderueshme Euro që i detyrohen klientët dhe vete Shoqëria kundrejt furnitorëve qe e
ekspozojnë Shoqërinë ndaj riskut te normës se këmbimit. Drejtimi nuk ka hyrë në ndonjë marrëveshje derivative
për t’u mbrojtur nga ky risk.
Analiza e ndjeshmërisë. Me anë te administrimit të riskut të normave të interesit dhe të pozicionit valutor, Shoqëria
synon të reduktoje ndikimin e luhatjeve afatshkurtra në fitimet e Shoqërisë. Në një periudhë afatgjatë, sidoqoftë,
ndryshimet e përhershme në kurset e këmbimit dhe normat e interesit mund të kenë një ndikim në fitim. Më 31
Dhjetor 2012 është vlerësuar se një ndryshim në përqindjen e normave të interesit në vlerën e Lek-ut kundrejt
valutave të tjera nuk do të ndikojë konsiderueshëm fitimin e Shoqërisë para tatimit mbi fitimin.

26. Administrimi i kapitalit
Politika e Shoqërisë është të mbaje një bazë të fortë kapitali në mënyrë që të ruajë besueshmërinë e investitorëve
dhe kreditorëve dhe te mbështesë zhvillimin e mëtejshëm të biznesit. Bordi i Drejtorëve monitoron kthimet nga
kapitali, të cilat Shoqëria i përcakton si të ardhura neto të shfrytëzimit ndaj totalit të kapitalit, duke përjashtuar
shlyerjen e aksioneve preferenciale dhe interesat e minoriteteve. Menaxhimi dhe grupi monitoron gjithashtu nivelin
e dividenteve. Shoqëria përpiqet te mbaje një balance ndërmjet te ardhurave me te larta qe mund te jete e mundur
me nivelet me te larta te huave dhe avantazheve dhe letrave me vlere te dhëna nga një pozicion i mire kapital.
Nuk ka ndryshime ne qasjen e Shoqërisë për menaxhimin e kapitalit gjate vitit.

27. Transaksionet me palët e lidhura
Palë të lidhura janë ato, kur njëra prej palëve kontrollohet nga pala tjetër ose ka influencë të rëndësishme në
vendimmarrjen financiare ose të biznesit të palës tjetër.

28. Ngjarje pas datës së bilancit
Nuk identifikohen ngjarje thelbësore, të cilat të kenë ndikim në operacionet e shoqërisë, pas datës së bilancit.

Drejtore Finance-Kontabiliteti
Drita BAKIU

Drejtori i Pergjithshem
Arqile GOREA
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Raporti i Auditorëve të Pavarur

Raport i Ekspertit Kontabel te Rregjistruar
Mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare te Konsoliduara të shoqërisë POSTA SHQIPTARE SHA

Drejtuar:




Aksionerit te Vetem
Keshillit Mbikqyres
Drejtorit te Pergjithshem

Te Shoqerise POSTA SHQIPTARE SHA
Adresa: Rruga Reshit Çollaku, Nr. 4, Tirane

Te nderuar Zoterinj!
Ne kemi audituar pasqyrat financiare të konsoliduara te shoqerise POSTA SHQIPTARE SHA dhe të filialeve të
saj, qe perfshijne bilancin e konsoliduar të gjendjes financiare, pasqyrën e konsoliduar të rezultatit dhe të
ardhurave gjithpërfshirëse, pasqyrën e konsoliduar të flukseve monetare, pasqyrën e konsoliduar të ndryshimeve
të kapitalit si dhe nje permbledhje te politikave kryesore kontabel dhe shenime shpjeguese per periudhën vjetore
1 Janar deri 31 Dhjetor 2012.
Pergjegjesia e Drejtimit te Shoqerise
Drejtimi i shoqerise eshte pergjegjes per pergatitjen dhe paraqitjen e pasqyrave financiare të konsoliduara. Kjo
pergjegjesi perfshin përgatitjen e këtyre pasqyrave financiare të konsoliduara ne perputhje me Standartet
Nderkombetare te Raportimit Financiar (SNRF) siç janë adoptuar nga Shqipëria, si dhe parashikime të tjera të
bëra në ligjin 9901/2008, Kodi Tregtar Shqiptar, për të paraqitur një pamje të vërtetë e të besueshme të kapitaleve,
pozicionit financiar dhe rezultateve të operacioneve të Grupit. Drejtimi i shoqërisë gjithashtu është përgjegjës për
mbajtjen e kontrollit te brendshem, që e gjykon të mjaftueshëm, për të siguruar se pasqyrat financiare të
konsoliduara nuk përmbajnë pasaktësi materiale, qoftë kjo prej gabimeve apo mashtrimeve.
Pergjegjesia Audituesit te Pavarur
Pergjegjesia jone eshte qe, bazuar ne auditimin e kryer, te shprehim nje opinion mbi keto pasqyra financiare të
konsoliduara. Ne e kryem auditimin ne pajtim me Standartet Nderkombetare te Auditimit (SNA) siç janë adoptuar
në Shqipëri. Keto standarte kerkojne qe ne te permbushim kerkesat e etikes, dhe te planifikojme dhe kryejme
auditimin per te marre sigurine e arsyeshme qe pasqyrat finaciare të konsoliduara nuk permbajne anomali
materiale. Auditimi përfshin kryerjen e procedurave për të siguruar evidence auditimi për shifrat dhe pohimet e
paraqitura në pasqyrat financiare të konsoliduara. Përzgjedhja e procedurave varet nga gjykimi i audituesit, duke
përfshirë vlerësimin e rrezikut për pasaktësi materiale që mund të përmbajnë pasqyrat financiare të konsoliduara,
qofshin këto si pasojë e mashtrimeve apo gabimeve. Në vlerësimin e këtyre rreziqeve, audituesi konsideron
rëndësinë e kontrollit të brendshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare të konsoliduara, në mënyrë që të
projektojë procedura auditimi të cilat janë të përshtatshme për rrethanat, por pa pasur si qëllim shprehjen e ndonjë
opinioni mbi efikasitetin e kontrollit të brendshëm të shoqërisë. Auditimi përfshin gjithashtu çmuarjen e
përshtatshmërisë së politikave kontabël të përdorura dhe arsyeshmërisë së çmuarjeve kontabël të kryera nga
drejtimi, si edhe vleresimin e paraqitjes se pergjithshme të pasqyrave financiare të konsoliduara.
Ne besojme se te dhenat e auditimit qe ne kemi siguruar jane te mjaftueshme dhe te pershtatshme per te bazuar
opinionin tone me rezerve.
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Arsyet per dhenien e opinionit me rezerve jane:
(a) Shoqëria ka bërë rivlerësimin e aktiveve aftgjata materiale në datë 31.12.2007 dhe efekti i rivlerësimit të
tyre është paraqitur në bilancin e vitit që përfundoi më 31.12.2008 duke krijuar rezervat nga rivlerësimi.
Gjithashtu, që nga kjo periudhë shoqëria nuk ka bërë asnjë rivlerësim apo test për zhvlerësimin e aktiveve,
për më tepër shoqëria nuk ka kryer një ballafaqim ndërmjet aktiveve aftgjata që përdoren nga kjo shoqëri
gjatë zhvillimit të aktivitetit të saj dhe titujve të pronësisë për këto aktive. Për këto arsye ne nuk jemi në gjendje
te shprehemi nëse këto aktive ekzistojnë nën kontrollin apo zotërimin e shoqërisë.
(b) Ne nuk mund te merrnim pjese gjate procesit të inventarizimit fizik të gjendjeve të inventarit të deklaruar
në një vlerë totale 152,156,281 leke me 31.12.2012, sepse kjo datë ishte para angazhimit tonë si auditues të
shoqërisë. Pë shkak të natyrës së rregjistrave të shoqerisë dhe kohë së pamjftueshme, ne nuk ishim në
gjendje që, duke u nisur nga proçedura të tjera auditimi, të bindeshim në lidhje me sasitë dhe vlerën e
inventarit.

Opinioni me Rezerve
Sipas opinionit tone, me përjashtim të efekteve të mundeshme te rregullimeve sipas çështjeve të referuara në
paragrafët (a) dhe (b) më sipër, pasqyrat financiare të konsoliduara japin nje pamje te vertete dhe te besueshme
te gjendjes financiare te grupit POSTA SHQIPTARE SHA me date 31 Dhjetor 2012, si dhe te rezultateve te
veprimtarive te saj per ushtrimin e mbyllur në atë datë, ne pajtim me SNRF dhe respektojne ligjin 9228 date
29.04.2004, Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare, i ndryshuar.

Tiranë më 7 Maj 2013

__________
Sokol Toska

_____________
Vullnetare Çela

______________
Fatbardha Shtrepi

Rruga Sulejma Delvina
Qendra e Biznesit Zayed, Nr. 701
Tiranë
Tel. +35542229662
Fax. +35542229287
contact@opera.al

Rruga Sami Frashëri
Tiranë
Mob. +355682087442
vullnetarecela@hotmail.com

Rruga Kajo Karafili
Pallati Bimbashi, Nr. 3D
Tirane
Tel. +35542237171
Mob. +355682080390
b_shtrepi@yahoo.com

