
Edipack shpk
PASQYRAT FINANCIARE PER PERIUDHEN USHTRIMORE QE PERFUNDOI ME

31 DHJETOR 2017 DHE SHENIMET SHPJEGUESE

SHUMAT NE LEKE,PERNDRYSHE SHKRUHET

“Edipack shpk”
Durres

Pasqyrat Financiare

Per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2017
(me raportin e auditesit te pavarur ne vazhdim)

Durres, 23 Mars 2017



Edipack shpk
PASQYRAT FINANCIARE PER PERIUDHEN USHTRIMORE QE PERFUNDOI ME

31 DHJETOR 2017 DHE SHENIMET SHPJEGUESE

SHUMAT NE LEKE,PERNDRYSHE SHKRUHET

Permbajtja

Raporti I audituesit te pavarur

Pasqyra e Pozicionit Financiar

Pasqyra e Performances dhe Pasqya te Ardhurave Gjitheperfshirese

Psqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare

Pasqyra e Ndryshimeve ne Kapitalin Neto

Shenimet Shpjeguese



RAPDRTI I AUDITUESIT TE 
PAVARUR 

Mbi Pasqyrat financiare 

te Shoqerise: 

« Edipack » Shpk 

Durres 

Per periudhen 

Janar - Ohjetor 2017 
1 



Raport i Audituesit te Pavarur 

DRGANIT VENDIMARRES 

te shoqerise " Edipack" Shpk 

DURRES 

l1pinioni 

NB kBmi audituar pasqyrat financiarB tB shoqerise "Edipack" Shpk 

tB cilat pBrfshijnB pasqyrBn B pozicionit financiar tB datBs 31 DhjBtor 2017. 
pasqyrBn B tB ardhuravB gjithpBrfshirBSB. pasqyra B ndryshimBVB nB 

kapital dhB pasqyrBn B fluksBVB tB parasB pBr vitin B pBrfunduar nB kBtB 

datB dhB njB pBrmbiBdhjB tB politikavB kontabBI mB tB rBndBsishmB. 

Sipas opinionit tonB. pasqyrat financiarB bashkangjitur japin njB 

pamjB tB vBrtBtB dhB tB bBsuBshmB tB pozicionit financiar tB Shoqerise 
I 

"Edipack" Shpk mB datB 31 DhjBtor 2017. si dhB tB pBrformancBs financiarB 

B pasqyrBs sB fluksBvB tB parasB pBr ushtrimin B mbyllur nB atB datB. nB 

pajtim mB StandardBt KombBtarB tB KontabilitBtit (SKK). 

Baza per opinion 

NB B kBmi kryBr auditimin tonB nB pBrputhjB mB StandartBt 

NdBrkombBtarB tB Auditimit (SNA). PBrgjBgjBsia jonB sipas kBtyrB 

standartBvB BshtB pBrshkruar nB paragrafin PBrgjBgjBsitB B Auditorit pBr 

Auditimin B PasqyravB FinanciarB tB shprBhur nB kBtB raport. NB jBmi tB 

pavarur nga shoqBria qB auditojmB ne perputhjB mB kerkBsat BtikB qe jane 

te zbatuBshmB per auditimin B pasqyravB financiarB ne ShqipBri. dhB kBmi 

p8rmbushur pergjBgjesite B tjBra BtikB ne perputhjB mB keto kerkBsa. 

NB bBsojmB sB BvidBnca B auditimit qB kBmi marrB BshtB B 

mjaftuBshmB dhB B pBrshtatshmB pBr tB dhBnB opinionin tonB tB auditimit. 
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Ceshtjet Kryesore te Auditimit 

Cilshtj8t Kry8sor8 t8 Auditimit jan8 ato g8shtj8 Q8, n8n gjykimin 

ton8 prof8sional. ishin m8 t8 r8nd8sishm8t gjat8 auditimit t8 pasqyrav8 

financiar8 t8 p8riudh8s aktual8. K8to g8shtj8 jan8 adr8suar n8 kont8kstin 

8 auditimit t8 pasqyrav8 financiar8 n8 t8r8si. dh8 gjat8 formimit t8 

opinion it ton8, p8r rrj8dhoj8, dh8 n8 nuk japim nj8 opinion t8 v8gant8 p8r 

k8tO g8shtj8. 

Pergjegjesite e Drejtimit dhe te Atyre qe jane ngarkuar me 

Deverisjen per Pasqyrat Financiare 

Dr8jtimi 8sht8 p8rgj8gj8s p8r p8rgatitj8n dh8 paraqitj8n 8 dr8jt8 

· t8 k8tyr8 pasqyrav8 financiar8 n8 p8rputhj8 m8 Standart8t Komb8tar8 t8 

Kontabilit8tit (SKK) dh8 p8r ato kontroll8 t8 br8ndshm8 Q8 dr8jtimi i gjykon 

t8 n8vojshm8 p8r t8 b8r8 t8 mundur p8rgatitj8n 8 pasqyrav8 financiar8 Q8 

nuk p8rmbajn8 anomali mat8rial8 qoft8 p8r shkak mashtrimi apo gabimi. 

N8 p8rgatitj8n 8 Pasqyrav8 Financiar8, Or8jtimi 8sht8 p8rgj8gj8s 

p8r vl8r8simin 8 aft8sis8 S8 viju8shm8ris8 S8 shoq8ris8, duk8 paraqitur 

n8s8 8sht8 rasti, g8shtj8 t8 lidhura m8 viju8shm8rin8 dh8 t8 p8rdor8 

parimin 8 viju8shm8ris8 V8t8m n8qoft8s8 n8 t8 kund8rt. Or8jtimi ka p8r 

Q8llim t8 likuidoj8 shoq8rin8 os8 t8 nd8rpr8s8 V8primtarin8, os8 nuk ka 

alt8rnativ8 r8alist8 p8r t8 vazhduar. 

T 8 ngarkuarit m8 D.8v8risj8n jan8 p8rgj8jgj8s p8r mbikqyrj8n 8 

proc8sit t8 raportimit financiar t8 shoq8ris8. 

Pergjegjesia e Audituesit 

Dbj8ktivat tona jan8 p8r t8 arritur sigurin8 8 arsy8shm8, p8r 

faktin n8s8 pasqyrat financiar8 jan8 pa anomali mat8rial8, qoft8 p8r shkak 

mashtrimi apo gabimi, dh8 l8shimi i raportit t8 auditimit Q8 p8rmban 

opin ionin ton8. Siguri 8 arsy8shm8 8sht8 nj8 niv8l i lart8 siguri8, por nuk 

8sht8 garanci Q8 nj8 auditim i kry8r n8 p8rputhj8 m8 Standart8t 

Nd8rkomb8tar8 t8 Auditimit do t8 zbuloj8 nj8 anomali mat8rial8 kur ajo 
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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 

Ne angazhimin tone per auditimin e Pasqyrave Financiare te 
"Edipack" Shpk nuk ka kerkesa te tjera nga ana e Drejtimit per tu 
raportuar nga ne. 

Partner i angazhimit ne auditim. qe rezulton ne kete raport. eshte 

Dhimiter KUSHI 

Durres. me 23.03. 2017 

Adresa 
Lagja I . Rruga "Taulantia". Pallati 1025 
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Edipack shpk
PASQYRAT FINANCIARE PER PERIUDHEN USHTRIMORE QE PERFUNDOI ME

31 DHJETOR 2017 DHE SHENIMET SHPJEGUESE

SHUMAT NE LEKE,PERNDRYSHE SHKRUHET

Pasqyra e Pozicionit Financiar

AKTIVET Shenimi 2017 2016
I Aktivet Afatshkurtëra

1
Aktive monetare 4 18,787,927 9,394,536

2
Investime

Totali 2 - -
3. Te drejta te arketueshme

(i) Llogari/Kërkesa të arkëtueshme 5 88,097,164 85,363,883

(ii) Llogari/Kërkesa të tjera të arkëtueshme 6 1,055,204 1,413,302

Totali 3 89,152,368 86,777,185

4. Inventari

(i) Lëndët e para dhe materiale te konsumueshme 7 38,764,717 66,919,696

(ii) Prodhim në proces - -

(iii)
Produkte të gatshme 7 34,060,961 34,936,051

(iv)
Mallra 7 - -

(v) Parapagesat për furnizime

(vi)
Pjese nderrimi - 5,441,833

Totali 4 72,825,678 107,297,580

5. Te arketushme nga te ardhurat e konstatura - -

6. Aktivet afatshkurtra të mbajtura për shitje 7/1 3,988,500 -

7 Shpenzimet e shtyra 8 1,347,538 1,221,721

Total i Aktiveve Afatshkurtra (I) 186,102,011 204,691,022

II Aktivet afatgjata

1. Aktive financiare

Totali 1. - -

2. Aktive afatgjata materiale

(i) Toka 166,505,786 136,605,786

(ii) Ndërtesa 9 309,897,592 275,004,722

(iii)
Makineri dhe pajisje 9 697,665,813 685,915,695

(iv)
Aktive të tjera afatgjata materiale (me vl.kontab.) 9 6,151,960 7,272,312

Totali 2 1,180,221,151 1,104,798,515

3 Aktivet Biologjike afatgjata - -

4 Aktivet afatgjata jomateriale

(i) Emri i mire - -

(ii) Shpenzimet e zhvillimit - -

(iii)
Aktive të tjera afatgjata jomateriale 42,506 53,081

Totali 4 42,506 53,081

5 Kapital aksionar i papaguar - -

6. Aktive të tjera afatgjata - -

(v) Aktive tatimore të shtyra - -

Totali i aktiveve Afatgjata (II) 1,180,263,657 1,104,851,596

TOTALI I AKTIVEVE (I + II) 1,366,365,669 1,309,542,618
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PASQYRAT FINANCIARE PER PERIUDHEN USHTRIMORE QE PERFUNDOI ME

31 DHJETOR 2017 DHE SHENIMET SHPJEGUESE

SHUMAT NE LEKE,PERNDRYSHE SHKRUHET

Pasqyra e Pozicionit Financiar

DETYRIMET DHE KAPITALI Shenimi 2017 2016

I DETYRIMET Afatshkurtëra 10.1

1 Derivativët

2 Titujt e huamrrjes

(i) Detyrime ndaj institucioneve te kredise 10.1 75,630,562 74,248,095

Totali 2 75,630,562 74,248,095

3 Huat dhe parapagimet

(i) Të pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit 10.2 70,400,907 104,652,050

(ii) Të pagueshme ndaj punonjësve 10.3 8,447 252,528

(iii)
Detyrime tatimore 10.4 4,219,857 2,614,839

(iv)
Hua  dhe detyrimetë tjera 10.5 - -

(v) Arketime ne avance per porosi 1,753,756 461,035

Totali 3 76,382,967 107,980,452

4 Tëardhurat e shtyra - -

Te pagueshme per shpenzime te konstatuara

5 Provizione 10.6 - -

Totali i detyr. afatshkurtra (I) 152,013,529 182,228,547

II DETYRIME AFATGJATA

1 Huat afatgjata

(i) Hua, bono dhe detyrime nga qiraja financiare - -

Totali 1 - -

2 Detyrime ndaj institucioneve te kredise 10.6 389,694,988 386,605,100

3 Arketime ne avance per porosi - -

4 Deftesa te pagueshme - -

5 Te tjera te pagueshme - -

Totali i detyr. afatgjata (II) 389,694,988 386,605,100

Totali i detyrimeve 541,708,517 568,833,647

III Kapitali

1 Aksionet e pakicës ( përdoret vetëm në pasqyrat financiare
të konsoliduara )

2 Kapitali që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë
(përdoret vetëm në PF të konsoliduara)

3 Kapitali aksionar 11 237,102,000 167,102,000

4 Primi i aksionit 131,587,400 131,587,400

5 Rezeva Rivlersimi 494,555,630 494,555,630

6 Rezerva statusore - -

7 Rezerva ligjore 11 2,066,755 2,066,755

8 Rezerva të tjera 11 4,345,582 4,345,582

9 Fitimet e pashpërndara 11 -62,605,711 -75,625,355

10 Fitimi (humbja) e vitit financiar 11 17,605,496 16,676,959

Totali i kapitalit (III) 824,657,152 740,708,971

TOTALI I DETYRIMEVE KAPITALIT (I,II,III) 1,366,365,669 1,309,542,618
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Pasqyra e Performances (Shpenzimet e shfrytëzimit të kalsifikuara sipas natyrës)

Per vitin qe mbyllet me 31 Dhjetor 2017

Shenimi Viti
Ushtrimor

2017

Viti
Ushtrimor

2016
1 Te ardhura nga aktiviteti I shfrytzimit 12.1 484,899,257 488,683,683

2 Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit - 2,944,391

3 Ndryshimet në inventarin e produkteve të gatëshme dhe
prodhimit në proces

12.2 -875,090 11,491,690

4 Materialet e konsumuara . 12.3 -308,415,952 -322,603,398

5 Kosto e punës

a. -pagat e personelit - 12.4 -
46,236,929

-
43,786,867

b. Tjera personeli - -
c. -Shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetësore 12.4 -

7,341,778
-

6,846,555
6. Amortizimi dhe zhvleresimet 12.5 -34,448,394 -31,327,692

7. Shpenzime të tjera 12.6 -49,464,869 -68,568,615

8. Totali i shpenzimeve (shuma 4-7) -445,907,922 -473,133,127

9. Fitmi apo humbja nga veprimtaria kryesore (1+2+/-3-8) 38,116,245 29,986,637

10.
Të ardhura te tjera - -

a. Te ardhura nga njesite ku ka interesa pjesmarrese - -
b. Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera pjese e aktiveve

afatgjate
- -

c. Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme 1,928,850 6,368,950

11 Shpenzime financiare 12.7 -18,706,913 -16,641,403

12 Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare (10+/-11) -16,778,063 -10,272,453

13 Fitimi (humbja) para tatimit (9+/-12) 21,338,182 19,714,184

14 Shpenzimet e tatimit mbi fitimin 13 -3,732,686 -3,037,225

15 Fitmi (humbja) neto e viti financiar (13-14) 17,605,496 16,676,959
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Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Fitimi/Humbja e vitit 17,605,496 16,676,959
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 - -

Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin 17,605,496 16,676,959
Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:

Pronarët e njësisë ekonomike mëmë 0 0
Interesat jo-kontrolluese 0 0
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Pasqyra e flukseve monetare - Metoda indirekte

Për periudhën që mbyllet më 31 Dhjetor 2017
Pasqyra e fluksit monetar – Metoda Indirekte

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

2017 2016
Fitim / Humbja e vitit 21,338,182 19,714,184
Rregullimet për shpenzimet jomonetare:
Shpenzimet financiare jomonetare
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar (3,732,686) (3,037,225)
Shpenzime konsumi dhe amortizimi 34,448,394 31,043,700
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 (2,733,281) (22,911,503)
Rënie/(rritje) në inventarë (2,375,183) (39,151,193)
Rënie/(rritje) në shpenzimet e shtyra (125,817) (636,528)
Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme (29,970,937) 91,911,188
Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit (244,081) 259,204

Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit 16,604,591 77,191,827

► 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 (75,422,636) (52,218,068)
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale 3,228,383
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera 0

Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit (75,422,636) (48,989,685)

► 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 67,174,429 89,002,151
Paksim Kapitali 66,342,685 (64,210,600)
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral
Pagesa e huave (65,305,678) (45,763,972)
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare
Interes i paguar
Dividendë të paguar

Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit 68,211,436 (20,972,421)

Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare 9,393,391 7,229,721
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar 2017 9,394,536 2,164,815
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor 2017 18,787,927 9,394,536
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Pasqyrat Financiare jane te lexueshme sebashku me shenimet shpjeguese 1-14
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Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar
2016

167,102,000 195,798,000 494,555,630 2,066,755 0 4,345,582 -75,625,355 788,242,612

Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për
vitin:

0

Fitimi / Humbja e vitit -64,210,600 16,676,959 -47,533,641

Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse: 0

Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për
vitin:

0

Transaksionet me pronarët e njësisë
ekonomike të njohura direkt në kapital:

0

Emetimi i kapitalit të nënshkruar 0

Dividendë të paguar 0

Totali i transaksioneve me pronarët e
njësisë ekonomike

0

Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016 167,102,000 131,587,400 494,555,630 2,066,755 0 4,345,582 -75,625,355 16,676,959 740,708,971

Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar
2017

167,102,000 131,587,400 494,555,630 2,066,755 0 4,345,582 -58,948,396 740,708,971

Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për
vitin:

0

Fitimi / Humbja e vitit 70,000,000 0 17,605,496 87,605,496

Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse: 0

Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për
vitin:

0

Transaksionet me pronarët e njësisë
ekonomike të njohura direkt në kapital:

0

Emetimi i kapitalit të nënshkruar 0

Dividendë të paguar 0

Totali i transaksioneve me pronarët e
njësisë ekonomike

0

Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2017 237,102,000 131,587,400 494,555,630 2,066,755 0 4,345,582 -58,948,396 17,605,496 824,657,151
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SHUMAT NE LEKE,PERNDRYSHE SHKRUHET

1. Informacion i pergjithshem
Edipack Sh.p.k është një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar,  themeluar me vendim gjykate Nr. 961 më
25 janar 1994, nën emrin “Beba Biochemicals International” sh.p.k.
Shoqëria ndryshoi nga shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në shoqëri anonime sipas Ligjit Tregtar Shqiptar
Nr. 9901 më 14 prill 2008.
Ne vitin 2016 kompania ndryshon formen e saj nga sha ne shpk, ortak I vetem Z.Bardhyl Balteza  dhe me
administrator ligjore Z.Bardhyl Balteza dhe Z.Redi Balteza.
Edipack Sh.p.k. grumbullon, riciklon dhe prodhon leter, prodhon karton si dhe cdo lloj kutie te
perbere prej kartoni.
Shoqëria ndodhet në Porto Romano, Durrës. Administratori dhe përfaqësuesi ligjor është zotëruesi i 100%
të kapitalit Z. Bardhyl Balteza.
Shoqëria është e regjistruar si person juridik ne Drejtorinë Rajonale Tatimore të Tatimpagueseve të
Mëdhenj me NIPT J61818524A
Ne fund te vitit 2017 numri i pergjithshem i punonjesve aktive eshte 111.

2. Parimet e përgatitjes se pasqyrave financiare
(a) Deklarata e parimeve kontabël

Shoqëria mban regjistrimet kontabël dhe përgatit pasqyrat financiare në përputhje me
legjislacionin kontabël në Shqipëri.
Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me Ligjin nr. 9228 date 29 Prill 2004 “Për
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe Standardet Kombëtare te Kontabilitetit te permirusara
(SKK) të publikuara bazuar ne urdhrin e Ministrit të Financave nr 4942 datë 15.06.2006 “Për
Shpalljen e Standardeve Kontabël Kombëtare dhe zbatimin e detyrueshëm të tyre”.

(b) Parimet e përgatitjes

Pasqyrat financiare janë përgatitur mbi bazën e parimit te kostos historike.
Politikat kontabël janë zbatuar në përputhje me kërkesat e SKK dhe të ligjit nr. 9228 date 29 Prill
2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe paraqiten në shënimin vijues.

3. Politikat kontabël kryesore

Një përmbledhje te pjesës me te madhe te politikave kontabël mbi bazën e te cilave janë përgatitur
pasqyrat financiare janë paraqitur sa me poshtë:

3.1 Mjetet Monetare dhe ekuivalentët e Mjeteve Monetare
Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre përfshijnë MM ne arke dhe ato te mbajtura ne banka.

Në përputhje me SKK 2 “Paraqitja e pasqyrave financiare”, Mjetet Monetare dhe ekuivalentët e Mjeteve
Monetare në pasqyrat e fluksit të Mjeteve Monetare përfshin MM (arkëtimet në MM dhe depozitat me
afat) dhe ekuivalentët e Mjeteve Monetare (investimet afat-shkurtra, nëse ka, të cilat janë shumë likuide
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dhe menjëherë të konvertueshme në një vlerë që njihet me siguri dhe vlera e të cilave ndryshon shumë
pak) Mjetet Monetare dhe ekuivalentët e Mjeteve Monetare në pasqyrën e fluksit të Mjeteve Monetare
nuk përfshin investimet në letrat me vlerë të listuara, investimet me një datë maturimi fillestare afati i të
cilës është mbi tre muaj dhe pa një klauzolë përfundimi më të hershëm të këtij afati, ose llogaritë bankare
që kanë kufizime në përdorim, kufizime këto të ndryshme nga ato të cilat janë si pasojë e rregullimeve
specifike në një shtet ose sektorë të aktiviteteve (kontrollet e këmbimit, etj).
Overdraftet bankare konsiderohen si financim dhe si rrjedhim përjashtohen nga Mjetet Monetare dhe
ekuivalentët e Mjeteve Monetare. Mjetet Monetare dhe ekuivalentët e Mjeteve Monetare në Pozicionin
Financiar korrespondojnë me Mjetet monetare dhe ekuivalentët e Mjeteve Monetare sipas përkufizimit të
mësipërm.

3.2. Aktivet financiare

Shoqëria i klasifikon aktivet financiare në Llogaritë e Arkëtueshme nga Klientët dhe në Kërkesa të
tjera të Arkëtueshme. Menaxhimi vendos për klasifikimin në momentin e njohjes fillestare. Aktivet
financiare paraqiten në Pozicioni Financiar me vlerën neto nga zhvlerësimi nëse ka.
Llogari të Arkëtueshme njihen si aktive atëherë kur njësia ekonomike bëhet palë e një kontrate dhe,
si rrjedhim, ka një të drejtë ligjore për të marrë mjete monetare nga klientët e saj. Njohja fillestare e
kërkesave për t’u arkëtuar nga klientët ndodh derisa mallrat ose shërbimet e porositura janë nisur për tek
klienti, kanë mbërritur tek klienti ose shërbimi është kryer. Kërkesat për tu arkëtuar vlerësohen në hyrje
me kosto dhe paraqiten në Pozicioni Financiar të vlerësuara me koston e amortizuar (kosto fillestare
minus arkëtimet e bëra, minus zhvlerësimet nga borxhi i keq nëse ka) pavarësisht nga qëllimi i njësisë për
t’i mbajtur ato deri në maturim.
Një zhvlerësim për rënie vlere të të drejtave për t’u arkëtuar krijohet atëherë kur është evidente që
Shoqëria nuk do të jetë në gjendje që t’i arkëtojë të gjitha shumat ashtu siç ishte parashikuar në termat
fillestare të kërkesave për tu arkëtuar. Konsiderohen tregues të rënies së Vlerës së Llogarive të
Arkëtueshme: Vështirësi të rëndësishme financiare të debitorit, ndoshta debitori ka hyrë në rrugën e
falimentimit ose riorganizimit financiar, dhe moskryerja apo vonesat në pagesa. Shoqëria vlerëson çdo vit
mundësinë e arkëtimit të llogarive të arkëtueshme për secilin klient dhe kur një Llogari e Arkëtueshme
vlerësohet që nuk mund të arkëtohet, ajo regjistrohet në shpenzimet dhe në Llogarinë e kërkesave të
Arkëtueshme, duke e fshirë këtë të drejtë nga librate saj kontabël. Nëse më pas arkëtohet shuma të cilat
janë çregjistruar, atëherë kreditohen shpenzimet e shitjes dhe administrimit për këto shuma.
Kërkesa te tjera të arkëtueshme njihen kur njësia ka një të drejtë për të marrë mjete monetare ose
përfitime në të ardhmen si pasojë e një ngjarje të ndodhur, përveç shitjes, dhe kur vlera e përfitimeve
matet në mënyrë të besueshme. Kërkesat e tjera të arkëtushme vlerësohen në hyrje dhe në Pozicioni
Financiar me të njëjtën parime si dhe llogaritë e arkëtueshme.Një aktiv financiar sipas përkufizimit të
SKK 3 “Instrumentet financiare: Shënimet shpjeguese dhe Paraqitja” çregjistrohet pjesërisht ose totalisht
(nuk paraqitet më në Pozicionin Financiar kontabël) në rastin kur Shoqëria parashikon që nuk do
gjenerohen më flukse monetare nga ky aktiv dhe nuk ka më kontrollin mbi aktivin ose ka transferuar të
gjitha rreziqet dhe përfitimet e ardhshme që lidhen me aktivin.
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3.3 Transaksionet me monedhat e huaja

a. Konvertimi i transaksioneve në monedhë të huaj
Monedha funksionale dhe monedha e paraqitjes

Zërat e përfshirë në pasqyrat financiare vlerësohen duke përdorur monedhën e mjedisit ekonomik kryesor
në të cilin operon njësia (“monedha funksionale”). Pasqyrat financiare në Shqipëri paraqiten në Lekë
(All), e cila është monedha funksionale dhe monedha e paraqitjes.
b. Transaksionet dhe tepricat
Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen me kursin e këmbimit në datën e kryerjes së transaksionit.
të fund të periudhës kontabël, aktivet dhe detyrimet monetare në monedhë të huaj konvertohen me kursin
e këmbimit të kësaj date. Diferencat nga konvertimi, fitimet ose humbjet, regjistrohen në pasqyrën e të
ardhurave dhe shpenzimeve, në zërin “Të tjera të ardhura (shpenzime) financiare”.

Kurset e këmbimit të përdorura për konvertimin e zërave monetarë në datën 31 Dhjetor 2017 janë:

Data/Monedha

31 Dhjetor
2017 ne leke

31 Dhjetor
2016 ne leke

Euro € 132.95 135.23
Dollar $ 111.1 128.17

3.4 Inventarët
Inventarët njihen, në përputhje me përcaktimet e bëra në SKK 4 Inventarët”, kur shoqëria I kontrollon apo
zotëron ato ekonomikisht apo ligjërisht, kur mbart të gjitha rreziqet dhe përfitimet në lidhje me to, dhe kur
kostoja matet në mënyrë të besueshme. Në hyrje inventarët e mallrave dhe materialeve vlerësohen me
koston e tyre që përfshin tërësinë e çmimeve të blerjes dhe të shpenzimeve të bëra deri në sjelljen e tyre
në shoqëri kur këto kosto mund të identifikohen me besueshmëri. Produktet e gatshme vlerësohen në
hyrje me koston e prodhimit të tyre (duke përfshirë shpenzimet indirekte të prodhimit nëse është rasti). Në
Pozicioni Financiar inventarët paraqiten të vlerësuara me vlerën neto, pra më të voglën midis kostos dhe
cmimit te shitjes minus kostot e shitjes.
Shoqëria përdor metodën kontabël të inventarizimit të vazhduar dhe metodën e kostos mesatare të
ponderuar për matjen e inventarëve gjendje. Në datën e ndërtimit të PF shoqëria ka gjykuar që kosto
e inventarit është më e ulët se Cmim shitje minus kosto shitje.Kjo analize eshte bere “ze per ze” .Ne rastet
kur nje vleresimi i tille nuk eshte praktik eshte bere je grupim zerash qe jane te ngjashem ose kane lidhje
me njeri-tjetrin.
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3.5 Aktivet e Afatgjata Materiale (AAM)

(i) Njohja dhe vlerësimi

AAM vlerësohen në hyrje me kosto historike. AAM paraqiten në Pozicionin Financiar me koston e
amortizuar
(koston historike minus amortizimin e akumuluar minus zhvlerësimin nga ulja e vlerës (nëse ka).
Kosto historike përfshin shpenzimet që i përkasin direkt blerjes së elementëve. Kostot e kryera më vonë
përfshihen në vlerën e mbartur të aktivit ose njihen si një aktiv më vete, sipas rastit, vetëm nëse është e
mundshme që ky element të sjellë hyrje të përftimeve të ardhshme ekonomike në shoqëri dhe kostoja e
këtij elementi të mund të matet me besueshmëri. Të gjitha shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit që
ndikojnë në përfitimet e periudhes regjistrohen si shpenzime në periudhën që ato kryhen dhe paraqiten në
zërin e shpenzimeve operative. Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit që ndikojnë në më shumë se një
periudhë janë njohur si shpenzime per tu shperndare AAM paraqiten në Pozicionin Financiar me vlerën
neto nga amortizimi.

(ii) Amortizimi
Norma Amortizimit % Metoda Llogaritjes

Shpenzimet e nisjes dhe të zgjerimit 15% Metoda lineare

Ndërtesa,Makineri Paisje 5% Me Vleftën e mbetur

Makineri e pajisje 20% Me Vleftën e mbetur

Mjete Transporti 20% Me Vleftën e mbetur

Mobile Orendi 20% Me Vleftën e mbetur

Pajisje Informatike 25% Me Vleftën e mbetur

3.6 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra

Shoqëria zbaton politikat e shtyrjes të shpenzimeve të cilat do të sigurojnë të ardhura në periudhat e
mëvonshme. Po ashtu ajo shpërndan në vartësi të përdorimit dhe sigurimit të të ardhurave edhe
shpenzimet e parapaguara.

3.7 Detyrimet

Shoqëria i klasifikon detyrimet në afatshkurtra dhe afatgjata.
-Detyrimet afatshkurtra klasifikohen në Detyrime tregtare/Llogari të pagueshme ndaj furnitorëve dhe
detyrime të tjera.
-Llogaritë e pagueshme dhe detyrimet tregtare të tjera njihen fillimisht me vlerën e drejtë dhe më pas
në Pozicioni Financiar paraqiten të vlerësuara me koston e amortizuar.
-Në detyrimet e tjera përfshihen detyrimet jotregtare dhe huamarrjet përveç llogarive të pagueshme dhe
detyrimeve të tjera tregtare.
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-Detyrimet ndaj shtetit për tatimet dhe për kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe
shëndetësore janë paraqitur me shumën e tyre te llogaritur sipas kërkesave ligjore në fuqi më datën e
ndërtimit të pasqyrave financiare
-Huamarrjet afatshkurtër njihen fillimisht me vlerën e drejtë, pa përfshirë kostot e transaksionit. Huate
më pas vlerësohen me koston e amortizuar: çdo diferencë midis ripagesave (neto nga kostot e
transaksionit) dhe vlerës së shlyerjes së detyrimit, njihet në pasqyrën e të ardhurave dhe
shpenzimeve gjatë periudhës së huas.Huate klasifikohen si detyrime afatshkurtra, me përjashtim në rast se
Shoqëria ka një të drejtë të pakushtëzuar për të shtyrë shlyerjen e detyrimit për të paktën 12 muaj pas
datës së Pozicioni Financiar kontabël.
Detyrimet afatgjata vlerësohen në hyrje me kosto dhe paraqiten në Pozicioni Financiar të vlerësuara me
koston e amortizuar. Çdo diferencë midis ripagesave (neto nga kostot e transaksionit) dhe vlerës së
shlyerjes së detyrimit, njihet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve gjatë periudhës së huas duke
përdorur metodën e interesit efektiv.

3.8 Të ardhurat dhe shpenzimet

Të ardhurat nga shitja e mallrave, produkteve dhe shërbimeve njihen kur ekziston një marrëveshje e
vazhdueshme me klientin, dorëzimi është realizuar apo shërbimi është kryer, dhe rreziqet e përfitimet e
pronësisë së mallit apo produktit i janë transferuar klientit, vlera e të ardhurave mund të matet me
besueshmëri dhe është e mundur që përfitimet që lidhen me transaksionin mund të hyjnë në Shoqëri. Të
ardhurat nga shërbimet e kryera njihen kur janë kryer shërbimet pavarësisht nëse ato janë faturuar,
arkëtuar ose jo.
Shpenzimet njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve atëherë kur ngjarja detyruese ka ndodhur
dhe shoqëria pret të dalin aktive për shlyerjen e tyre në të ardhmen. Shoqëria ka zbatuar parimin e
krahasimit të të ardhurave me shpenzimet brenda të njëjtës periudhë. Shpenzimet njihen kur kryhen dhe
realizohen të ardhura prej tyre pavarësisht nëse janë faturuar apo paguar ato .

3.9 Shpenzime për personelin

(i)Kontributet për sigurime shoqërore dhe te ngjashme

Shoqëria, gjate aktivitetit te saj normal, kryen pagesa ne emër te saj dhe te punonjësve te saj për
kontributet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore ne pajtim me legjislacionin ne fuqi. Kostot
përkatëse te bëra ne emër te Shoqërisë ngarkohen ne pasqyrën e te ardhurave me ndodhjen e tyre.

(ii)Leje e zakonshme e paguar

Shoqëria i njeh si një shpenzim personeli dhe si detyrime ato kosto qe lidhen me lejen e zakonshme
që u takon punonjësve për periudhën kur në fakt merret leja e zakonshme prej tyre.
Per vitin 2017 nuk ka sipas legjislacionit ne fuqi.

3.10 Provizionet
Provizioni njihet kur Shoqëria ka një detyrim aktual qe ka lindur nga një ngjarje e shkuar, shlyerja e
te cilit pritet te shoqërohet me dalje te burimeve dhe mund te behet një vlerësim relativisht i sakte i
shumes se detyrimit.
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3.11 Tatimi aktual mbi fitimin
Shoqëria zbaton kërkesat e SKK 11 për tatimin e shtyrë. Shoqëria për llogaritjen e tatimit aktual mbi të
ardhurat bazohet në normën e tatimit që përcaktohet në ligjet për tatimet që janë në fuqi në datën e
ndërtimit të Pozicioni Financiar kontabël. Fitimi i tatueshëm është llogaritur duke u bazuar në rezultatin
kontabël dhe duke e korrigjuar atë me shpenzimet e panjohura sipas përcaktimit të ligjit “Për tatimin mbi
të ardhurat”. Menaxhimi vlerëson periodikisht gjendjen lidhur me tatimin e rimbursueshëm duke u bazuar
në situatat në të cilat rregullimet tatimore që zbatohen janë subjekt I interpretimit dhe përcakton
provizione kur e shikon të përshtatshme bazuar në shumat që parashikon të paguajë ndaj zyrës së
tatimeve.

4. Mjetet monetare
Në këtë grup të aktiveve paraqitet gjendja e mjeteve monetare në llogaritë bankare dhe në arkat e
shoqërisë. Një paraqitje e përmbledhur e tyre jepet në tabelën vijuese:

Viti 2017
ne leke

Viti 2016
ne leke

Mjete monetare ne Banke 18,521,955 9,126,233
Mjete monetare ne Arke 265,972 268,303

Totali 18,787,927 9,394,536

Konvertimi i gjendjes në monedhë të huaj në arkë dhe bankë është bërë me kursin e datës 31.12.2017 të
shpallur nga Banka e Shqipërisë. Diferencat e rezultuara nga rivlerësimi i likuiditeteve në monedhë të
huaj janë sistemuar në rezultat.

4.1. Mjetet monetare në llogaritë bankare
Gjendja e llogarive bankare në fund të periudhës 2017 sipas monedhave paraqitet si vijon:

Viti 2017 ne
leke

Viti 2016 ne
leke

Gjendja ne llogarite Bankare ne leke 1,911,625 3,424,867
Gjendja ne llogarite Bankare ne euro 16,594,028 5,678,710
Gjendja ne llogarite Bankre ne dollare 16,302 22,657

Totali 18,521,955 9,126,234
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4.2 Mjetet monetare në arkë
Gjendja e likuiditeteve në arkë në vitin 2017 përbëhet nga shumat e mjeteve monetare në monedhën
kombëtare lek dhe në euro në fund të periudhës që ndodhen gjendje në shoqëri në 31.12.2017 në
arkën qëndrore dhe arkat e tjera.

Viti
2017 ne

leke

Viti
2016 ne

leke

Gjendja ne Arke ne leke 265,972 268,303
Gjendja ne Arke ne euro - -
Gjendja ne Arke ne dollare - -

Totali 265,972 268,303

5. Llogari Kërkesa të arkëtueshme
Në këtë zë paraqiten kërkesat ndaj klientëve gjendje të paarkëtuar në 31 Dhjetor 2017. Një paraqitje
e përbërjes së kërkesave të arkëtueshme ndaj klientëve jepet në tabelën vijuese:

Llogari/Kerkesa te arketueshme
Viti 2017
ne leke

Viti 2016
ne leke

Kliente Vendas/Huaj 88,097,164 85,363,883

Totali 88,097,164 85,363,883

6. Kërkesa të arkëtueshme të tjera
Një paraqitje e përbërjes së këtij zëri jepet në tabelën vijuese:

Kerkesa te arketueshme te tjera
Viti 2017
ne leke

Viti 2016
ne leke

Parapagime ndaj te
treteve 7,362 835,660
Te drejta ndaj punonjesve - -
Debitore te tjere,kreditore te tjere 603,247 83,872
Te tjera kerkesa ndaj organeve tatimore 444,595 493,770

Totali 1,055,204 1,413,302
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Parapagimet të tretëve paraqet pagesat e bëra të tretëve për shërbimet që do të kryhen në të ardhmen
prej tyre.Të drejtat ndaj punonjësve paraqesin të drejtat ndaj personelit për paradhëniet e ndryshme të
dhëna.Të drejtat ndaj organeve tatimore praqesin pagesa të bërë më shumë në llogarite e organeve
tatimore.

7. Inventarët
Shoqëria përdor disa lloje të inventarëve të nevojshëm për aktivitetin e vet. Shoqëria përdor metodën
kontabël të inventarizimit te vazhdueshëm për evidentimin në kontabilitet të gjendjes dhe lëvizjes të
inventarëve. Inventarët janë vlerësuar me kosto e cila është konsideruar nga drejtimi i shoqërisë si me e
vogla e krahasuar me cmimin e vleresuar te shitjes minus kosto per te perfunduar dhe shitur. Gjendja e
inventarëve sipas llojeve të tyre paraqitet si vijon:

Inventari
Viti 2017
ne leke

Viti 2016 ne
leke

Lende te para 38,764,717 66,919,696
Produkte ne proces - -
Produkte  te ndermjetme dhe te gatshme 34,001,467 34,936,051

Totali 72,766,184 101,855,747

Produktet e gatshme përfshijnë vleftën e produkteve te prodhuara te cilat janë gjendje ne magazine.

7/1. Aktive Afatgjate te mbajtura per shitje
Një paraqitje analitike e këtyre aktiveve jepet ne tabelën me poshtë:

Aktive afatgjete te mbajtura per
shitje

Viti 2017 ne
leke

Viti 2016 ne
leke

Linje 3,988,500 0

Totali 3,988,500 -

8. Shpenzimet e shtyra
Një paraqitje analitike e këtyre shpenzimeve jepet ne tabelën me poshtë:

Parapagime,shpenzime te shtyra
Viti 2017
ne leke

Viti 2016
ne leke

Siguracione 1,347,538 1,221,721
Te tjera

Totali 1,347,538 1,221,721
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Sigurimi i parapaguar paraqet shumat e pashpërndara të primeve të sigurimit të paguara shoqërive të
sigurimit për sigurimin e ndërtesës dhe të aktiveve të shoqërisë.
Shërbime e internetit paraqet shumën e shpenzimit të pashpërndarë të internetit që do të ngarkohen
në shpenzimet e vitit .Per Vitin 2017 nuk ka.

9. Aktivet Afatgjata
Gjendja dhe shtesat e pakësimet e Aktiveve Afatgjata Materiale dhe e amortizimeve të tyre gjatë
vitit 2017 paraqiten si në tabelën vijuese:

Në Pozicioni Financiar Aktivet Afatgjata paraqiten për çdo grup me vlerën neto pa amortizimin e
akumuluar. Llogaritja e amortizimit të AAM është bërë duke marre parasysh kohën e hyrjes së AAM +
AAJM. Normat e amortizimit të përdorura janë në përputhje me kërkesat e Ligjit 8438 date 28.12.1998,
”Për Tatimin mbi te ardhurat”.

Aktivet Afatgjata permbledhese 2017
AAJM AAM + AAJM

Troje  dhe
Ndertesa

Makineri dhe
Pajisje

Automjetet Te tjera Certifikate Iso TOTALI

Gjendja me dt 01.01.2017 AAGJ  Vlera Bruto 444,427,280 749,113,234 9,434,656 6,187,597 70,500 1,209,233,267

Gjendja me dt 01.01.2017 Amortiz Akumul (32,816,772) (63,197,539) (5,415,061) (2,934,880) (17,419) (104,381,671)

Gjendja me dt 01.01.2017 Provizione 0 0

Gjendja me dt 01.01.2017 VLERA NETO 0

411,610,508 685,915,695 4,019,595 3,252,717 53,081 1,104,851,596

Hyrjet  2017 Vlera Bruto 76,288,900         37,111,164 448,891 113,848,955

Daljet  2017 Vlera Bruto 0      (3,988,500.0) - (3,988,500)

Amortizimi i Vitit Ushtrimor (11,496,030) -21,372,546 -803,919 -765,324 -10,575 (34,448,394)

Provizionet 0 0

Rimarje e Amortizimit 0                        - - 0

Rimarje e Provizioneve 0 0

Riklasifikim i Amortizimeve 0 0

Gjendja me dt 31.12.2017 AAGJ Vlera Bruto 520,716,180 782,235,898 9,434,656 6,636,488 70,500 1,319,093,722

Gjendja me dt 31.12.2017 Amortiz Akumul (44,312,802) -84,570,085 -6,218,980 -3,700,204 -27,994 (138,830,065)

Gjendja me dt 01.01.2018

0

476,403,378
VLERA Kontabel

NETO
42,506 1,180,263,657

476,403,378 6,151,960
1,180,221,151

697,665,813 3,215,676 2,936,284

Pershkrimi

AAM

Gjendja me dt 31.12.2017 Provizione 0
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10. Detyrimet
Detyrimet e shoqërisë në Pozicioni Financiar paraqiten si vijon:

Detyrime
Viti 2017 ne

leke
Viti 2016 ne

leke

Detyrime Afatshkurtra 152,013,529 182,228,547
Detyrime
Afatgjata 389,694,988 386,605,100

Totali 541,708,517 568,833,647

10.1 Detyrimet afatshkurtra
Në zërin e huamarrjeve afatshkurtëra rezulton një tepricë kreditore ku jane shprehur detyrimet nga
aktiviteti i shfrytezimit si dhe detyrime te tjera afatshkurtra.Paraqitja e detyrimeve afatshkurtra tregtare ne
Pozicionin Financiar kontabël jepet si ne tabelën qe vijon:

Detyrime Afatshkurtra
Viti 2017 ne

leke
Viti 2016 ne

leke

Te pagueshme ndaj Funritoreve 70,400,907 104,652,050
Te pagueshme ndaj punonjesve 8,447 252,528
Arketime ne avance 1,753,756 461,035
Te pagueshme ndaj organeve tatimore 4,219,857 2,614,839
Hua te tjera 75,630,562 74,248,095

Totali 152,013,529 182,228,547
10.2 Të pagueshme ndaj furnitorëve
Në këtë zë të Pozicioni Financiar paraqiten detyrimet ndaj furnitorëve ende të papaguara në fund të vitit
2017.Detyrimet në monedha të huaja janë konvertuar me kursin e datës së fundit të vitit publikuar
ngaBanka e Shqipërisë dhe diferencat janë sistemuar në rezultatin e periudhës. Një paraqitje analitike
ekëtyre detyrimeve jepet në tabelën vijuese:

Te pagueshme ndaj
Funritoreve

Viti 2017
ne leke

Viti 2016 ne
leke

Furnitore Vendas
dhe te huaj 70,400,907 104,652,050
Furnitore per
Aktive afatgjate -

Totali 70,400,907 104,652,050



Edipack shpk
PASQYRAT FINANCIARE PER PERIUDHEN USHTRIMORE QE PERFUNDOI ME

31 DHJETOR 2017 DHE SHENIMET SHPJEGUESE

SHUMAT NE LEKE,PERNDRYSHE SHKRUHET

10.3 Të pagueshme ndaj punonjësve
Në këtë zë janë paraqitur detyrimet ndaj punonjësve për pagat e llogaritura. Në vijim jepet paraqitja e
tyre:

Te pagueshme ndaj punonjesve

Viti
2017

ne leke
Viti 2016
ne leke

Pagat e
llogaritura 8,447 252,528

Totali 8,447 252,528

10.4 Te pagueshme ndaj organeve tatimore
Në këtë grup paraqiten detyrimet ndaj shtetit për Tatimet e taksat si dhe detyrimet për kontributet e
sigurimeve shoqërore e shëndetësore. Një paraqitje e detajuar e këtyre detyrimeve jepet në vijim:

Te pagueshme ndaj organeve tatimore
Viti 2017
ne leke

Viti 2016 ne
leke

Sigurime shoqerore 1,028,426 979,592
Tatim per te ardhurat nga punesimi 146,441 144,921
Tatim mbi fitimin 845,108 -
Tatimi ne burim - -
Tvsh- e pagueshme 2,199,882 1,490,326

Totali 4,219,857 2,614,839

Detyrimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore dhe për tatimin mbi pagat paraqesin shumat të
llogaritura për pagat e punonjësve për muajin dhjetor 2017 të cilat janë paguar në janar të vitit 2018.
TVSH për tu paguar paraqet shumën e TVSH për tu paguar të llogaritur për muajin dhjetor 2017 e të
paguar në muajin janar 2018.
10.5 Hua të tjera
Në këtë zë paraqiten marrëdhëniet afatshkurtera qe ka njesia ekonomike per banken procredit.
10.6 Huamarrje të tjera afatgjata

Ne kete ze perfshihen detyrimet afatgjata qe ka shoqeria ne banken Procredit.
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11. Kapitalet e veta
Gjendja e kapitaleve të veta më 31 dhjetor 2013, sipas zërave kryesorë të tyre të paraqitura në
Pozicionin Financiar kontabël paraqitet si vijon:

Kapitalet e Veta
Viti 2017 ne

leke
Viti 2016 ne

leke

Kapitali Aksionar 237,102,000 167,102,000
Primi I lidhur me kapitalin 131,587,400 131,587,400
Rezerva Rivleresimi 494,555,630 494,555,630
Rezerva Tjera 6,412,337 6,412,337
Fitimet e pashperndara (62,605,711) (75,625,355)
Fitimi (Humbja) e vitit financiar 17,605,496 16,676,959

Totali I Kapitalit 824,657,152 740,708,971

Përbërja dhe ndryshimi i kapitaleve të veta gjatë vitit 2017 jepet në pasqyrën vijuese:

12. Të ardhurat
Shoqëria i ka paraqitur të ardhurat dhe shpenzimet duke ndërtuar Pasqyrën e të ardhurave sipas
natyrës.

12.1 Shitjet neto
Shoqëria realizon të ardhurat kryesore të aktivitetit të saj nga shitjet e produkteve të gatshëm kuti kartoni
Në tabelën vijuese jepet një paraqitje e shitjeve neto:

Shitjet Neto
Viti 2017 ne

leke
Viti 2016 ne

leke

Kapitali
Aksionar

Rezerva
statutore dhe

ligjore
Fitimi I

Pashperndare Rezerva tjera Totali

Pozicioni me 31.12.2016 298,689,400 494,555,630 (58,948,376) 6,412,337 740,708,991
Rritje Kapitali 70,000,000
Terheqje Kapitali per zvoglim
Fitmi I periudhes konbael 17,605,496
Pozicioni me 31.12.2017 368,689,400 494,555,630 (41,342,880) 6,412,337 824,657,152
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Shitje Brenda vendit 455,078,330 447,148,007
Shitje Export 29,820,927 41,535,676
Shitje Materiale te para
Shitje tjera

Totali i Shitjeve Neto 484,899,257 488,683,683

Shitjet janë paraqitur me vlerën neto nga kthimet e shitjeve.
Zeri i eksporteve korespondon me deklarimet e bera ne organet tatimore dhe doganore.

12.2 Ndryshimi i gjendjes së produkteve të gatshme
Në këtë zë përfshihet efekti i ndryshimit të gjendjes së produkteve të gatshme në rezultatin e
periudhës. Ky ndryshim i analizuar sipas zerave paraqitet si vijon:

Ndryshimi I gjendjes se produktit te gatshem
Viti 2017 ne

leke
Viti 2016 ne

leke

Lende te para (28,154,979) 27,659,503
Prodhim ne proces
Produkte te gatshme (875,090) 11,491,690

Totali (29,030,069) 39,151,193

12.3 Shpenzimet e lëndëve të para e materialeve të tjera
Përbërja e këtij zëri paraqitet në tabelën vijuese:

Materiale Konsumuara
Viti 2017 ne

leke
Viti 2016 ne

leke

Blerje gjate periudhes 280,260,973 350,262,901
Materiale nga ndryshimi i gjendjes 28,154,979 (27,659,503)

Totali 308,415,952 322,603,398
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12.4 Shpenzime personeli
Ne shpenzimet për personelin, janë përfshirë shpenzimet për paga, shpërblime dhe sigurime shoqërore e
shëndetësore të llogaritura gjatë vitit 2017. Gjate vitit shoqëria ka llogaritur, deklaruar dhe paguar ne
përputhje me kërkesat ligjore tatimin mbi pagat, kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore për
punonjësit. Një paraqitje e përbërjes së tyre jepet si vijon:

Kosto e punes
Viti 2017 ne

leke
Viti 2016 ne

leke

Pagat e
Personelit 46,236,929 43,786,867
Shpenzime per sigurime
Shoq.Shendetsore 7,341,778 6,846,555

Totali 53,578,707 50,633,422

Në nënzërin e shpenzimeve për sigurimet shoqërore e shëndetësore paraqiten shuma e kontributeve
që llogarit dhe paguan shoqëria mbi fondin e pagave të punonjësve. Kontributet janë llogaritur në
përputhje me tarifat dhe mënyrën e parashikuar nga ligji i kontributeve shoqërore e shëndetësore në
fuqi gjatë vitit 2017.
12.5 Shpenzimet e amortizimeve dhe zhvlerësimeve
Përbërja e këtyre shpenzimeve jepet në tabelën vijuese:
Shpenzimet e amortizimit janë llogaritur në përputhje me normat dhe metodat fiskale dhe duke marrë
parasysh edhe kohën e hyrjes apo daljes së aktiveve afatgjata sikurse dikton  ligji 8438 Per tatimin mbi te
ardhurat i ndryshuar.

Amortizimet dhe zhvleresimet
AAM+AAJM

Viti 2017 ne
leke

Viti 2016 ne
leke

Amortizimi dhe
zhvleresimi 34,448,394 31,327,692

Totali 34,448,394 31,327,692

12.6 Shpenzimet e tjera
Përbërja e këtij zëri paraqitet si vijon:

Shpenzimet e tjera
Viti 2017 ne

leke Viti 2016 ne leke

Shpenzime Qeraje 1,813,416 1,887,593
Shpenzime Mirmbajtje
Riparime 14,758,115 16,697,309
Shpenzime Siguracioni 1,589,615 1,223,221
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Prone&Automjete

Sherbime profesionale,shpenzime te ndryshme 1,277,810 1,800,829
Shpenzime Marketing&Promocionale

Shpenzime Udhetime Dieta 1,178,691 1,966,102
Shpenzime telefonie fikse dhe mobile 1,188,224 1,087,581
Shpenzime
transporti 1,091,683 1,444,515
Shpenzime
Bankare 643,808 715,372
Shpenzime taksa vendore ,tatime tjera 2,570,544 1,967,718
Shpenzime pritje,perfaqsime,penalitet,te
ngjashme
Shpenzime blerje energji Uje
Avull 18,457,576 31,690,649
Shpenzime Taksa tarifa
doganore 731,825 1,421,250
Shpenzime tjera 3,896,562 3,722,085
Shpenzime per shitjen e Aktiveve
afatgjata 267,000 2,944,391

Totali 49,464,869 68,568,615

Në shpenzime qiraje përfshihen shumat e qirave për magazinën në Lushnje dhe Tirane.
Në shpenzimet për mirëmbajtja e riparime përfshihen shpenzimet e bëra për riparimin e makinerive të
prodhimit, të mjeteve të transportit të shpërndarjes, të ndërtesës së magazinës, të sistemitinformatik, etj.
Shpenzimet e siguracionit paraqesin shpenzimet për sigurimin e pronës dhe automjeteve.
Shpenzimet e ndryshme paraqesin shpenzimet për promocion dhe marketing. Shpenzimet për shërbime
profesionale paraqesin shpenzimet e ndryshme për noterinë, konsulencën ligjore, ekonomike, etj.
Shpenzimet e energjisë elektrike dhe ujë, paraqesin vleftën e energjisë elektrike dhe ujit të konsumuar në
shoqeri për prodhimin dhe administrimin.
12.6.a) Shpenzime për tatime e taksa
Ne shpenzimet për tatime e taksa e te ngjashme janë përfshirë pagesat si ne tabelën e mëposhtme:

Shpenzime per tatime
taksa

Viti 2017 ne
leke

Viti 2016 ne
leke

Taksa vendore 2,385,619 1,744,646
Taksa tjera 184,925 223,072

Totali 2,570,544 1,967,718

12.6.b) Shpenzime pritje,Penalitete, e të ngjashme
Ne këtë zë janë përfshirë shpenzimet që pasqyrohen ne tabelën e mëposhtme:
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Shpenzime pritje,penalitete te ngjashme
Viti 2017 ne

leke
Viti 2016
ne leke

Shpenzime pritje dhurata
Subvencione 166,365 200,000
Shpenzime tjera te ndryshme te
"panjohura" 3,380,029 336,779

Totali 3,546,394 536,779

12.7 Shpenzime financiare
Paraqesin fitimet dhe humbjet e vërtetuara gjatë vitit nga kryerja e transaksioneve në monedhë të
huaj si dhe nga konvertimi në lekë me kursin e fundit të vitit e gjendjeve të likuiditeteve dhe e te
drejtave dhe detyrimeve te shprehura ne monedha te huaja. Paraqitja e tyre jepet ne tabelën vijuese:

Fitim (humbje) nga kursi I kembimit
Viti 2017 ne

leke
Viti 2016
ne leke

Humbje nga kembimet dhe perkthimet
valutore (1,383,987) (469,150)
Fitimi nga kembimet dhe perkthimet valutore 3,312,837 6,836,959

Rezultati neto i veprimeve nga kembimi 1,928,850 6,367,809

12.8 Shpenzime dhe te ardhurat per interesa
Përbërja e këtij zëri të pasqyrës së të ardhurave dhe shpenzimeve paraqitet si vijon:

Shpenzimet dhe te ardhurat nga interesat
Viti 2017 ne

leke
Viti 2016
ne leke

Shpenzimet per interesa Bankare 18,707,021 16,637,992
Te ardhurat nga Interesat Bankare (259) (213)

Totali 18,706,762 16,637,779
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12.9 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare
Në këtë zë të pasqyrës së të ardhurave paraqiten elementët si vijon:

Te ardhura dhe shpenzime tjera financiare

Viti
2017

ne leke
Viti 2016
ne leke

Shpenzimet tjera
financiare 150 3,411
Te ardhurat tjera
financiare - (928)

Totali 150 2,483

13. Tatimi aktual
Shoqëria ka rezultuar me një fitim neto kontabël para tatimit prej 21.338 mijë lekë dhe me një fitim
neto pas tatimit prej 17.605 mijë leke. Për llogaritjen e rezultatit tatimor te vitit 2017 shoqëria ka
bërë rregullimet e nevojshme fiskale, duke konsideruar si te panjohura për qëllime fiskale një sere
shpenzimesh. Fitimi i tatueshëm i shoqërisë për vitin 2017, pas rregullimeve me shpenzimet e
panjohura për qëllime tatimore rezulton 24,884 mijë lekë.Shoqëria, duke zbatuar kërkesat e ligjit ”Për tatimin
mbi te ardhurat” ka llogaritur si shpenzime tepanjohura, për efekte tatimore për këtë periudhe një shume prej
3,732 mijë leke.Llogaritja e shpenzimeve të panjohura, dhe e rezultatit fiscal për gjithë vitin 2017  paraqiten si
në tabelën vijuese:

Viti 2017
ne leke

Viti 2016
ne leke

Fitim/Humbja
e vitit 21,338,182 19,714,184

Shpenzime te
pazbritshme 3,546,394 536,779

Rezultati fiskal i vitit 24,884,576 20,250,963

Tatimi mbi fitimin me tarifen
15 % (3,732,686) (3,037,225)

Rezultati neto ne Pozicionin financiar 17,605,496 16,676,959

14. Ngjarjet mbas datës së Pozicionit Financiar
Nuk ka ngjarje të tjera të rëndësishme pas datës së Pozicionit Financiar që do të ishte e nevojshme të
paraqiteshin si rregullime ose informacione shtesë në këto pasqyra financiare.

Hartuesi i Pasqyrave Financiare Per Drejtimin e Njesise Ekonomike

Roland Perfundi Redi Balteza


