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ANDROMEDA MARINE AQUACULTURE

K83729804R

Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

AKTIVET Note 31 dhjetor  2015 31 dhjetor 2014

   Aktivet afatshkurtra

   Mjetet monetare 4                      1,359,192                        405,576 

   Investime :                                    -                                     -   

1. Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit

2. Aksionet e veta

3. Të tjera financiare

   Të drejta të arkëtueshme : 5                 343,119,645                542,250,475 

1. Nga aktiviteti i shfrytëzimit                 322,960,080                513,011,403 

2. Nga njësitë ekonomike brenda grupit

3. Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

4. Të tjera                   20,159,565                  29,239,072 

5. Kapital i nënshkruar i papaguar

   Inventarët:                         899,542                        899,542 

1. Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme                         899,542                        899,542 

2. Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte

3. Produkte të gatshme

4. Mallra

5. Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)

6. AAGJM të mbajtura për shitje

7.Parapagime për inventar

   Shpenzime të shtyra

   Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

   Aktive totale afatshkurtra                 345,378,379                543,555,593 

   Aktive afatgjata

   Aktive financiare:                                    -                                     -   

1. Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit

2. Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit

3. Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse

4. Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa 

5. Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata

6. Tituj të tjerë të huadhënies

   Aktivet materiale: 6                   39,411,827                  60,924,432 

1. Toka dhe ndërtesa

2. Impiante dhe makineri                   38,161,827                  59,674,432 

3. Të tjera Instalime dhe pajisje                                    -   

4. Parapagime për aktive materiale dhe në proces                      1,250,000                    1,250,000 

   Aktive Biologjike

   Aktive jo materiale:                                    -                                     -   

1. Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe 

aktive të ngjashme

2. Emri i Mirë

3. Parapagime për AAJM

   Aktive tatimore të shtyra



   DETYRIME DHE KAPITALI Note 31 dhjetor  2015 31 dhjetor 2014

   Detyrime afatshkurtra: 7                 446,199,712                597,528,631 

1. Titujt e huamarrjes

2. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë

3. Arkëtime në avancë për porosi

4. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit                 434,395,109                595,606,716 

5. Dëftesa të pagueshme

6. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit

7. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa 

8. Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve                         199,680                    1,677,578 

9.Të pagueshme për detyrimet tatimore                           79,065                        244,337 

10. Të tjera të pagueshme                   11,525,858                                     - 

   Të pagueshme për shpenzime të konstatuara

   Të ardhura të shtyra

   Provizione

   Totali i Detyrimeve afatshkurtra                 446,199,712                597,528,631 

   Detyrime afatgjata:                   40,609,808                  92,162,516 

1. Titujt e huamarrjes

2. Detyrime ndaj institucioneve të kredisë                   40,609,808                  92,162,516 

3. Arkëtimet në avancë për porosi

4. Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit

5. Dëftesa të pagueshme

6. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit

7. Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa 

8. Të tjera të pagueshme

   Të pagueshme për shpenzime të konstatuara

   Të ardhura të shtyra

   Provizione:                                    -                                     -   

1. Provizione për pensionet

2. Provizione të tjera

   Detyrime tatimore të shtyra

   Totali i Detyrimeve afatgjata                   40,609,808                  92,162,516 

   Detyrime totale                 486,809,520                689,691,147 

   Kapitali dhe Rezervat

   Kapitali i Nënshkruar                 322,340,000                322,340,000 

   Primi i lidhur me kapitalin

   Rezerva rivlerësimi

   Rezerva të tjera                                    -                                     -   

1. Rezerva ligjore

2. Rezerva statutore

3. Rezerva të tjera

   Fitimi i pashpërndarë                (407,551,124)              (332,332,148)

   Fitim / Humbja e Vitit                  (16,808,192)                (75,218,976)

   Totali i Kapitalit                (102,019,316)                (85,211,124)

   TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT                 384,790,204                604,480,023 



ANDROMEDA MARINE AQUACULTURE

K83729804R

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Viti i mbyllur me 31 

dhjetor 2015

Viti i mbyllur me 31 

dhjetor 2014

Fitimi/Humbja e vitit

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

Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:

Pronarët e njësisë ekonomike mëmë

Interesat jo-kontrolluese



ANDROMEDA MARINE AQUACULTURE

K83729804R

Pasqyra e Performancës

(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas Natyrës

Note
Viti i mbyllur 

me 31 dhjetor 

Viti i mbyllur me 

31 dhjetor 2014

Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit 8          16,973,449           73,729,881 

Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në 

Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar

Të ardhura të tjera të shfrytëzimit

Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme 9                           -           (75,251,500)

1. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme

2. Të tjera shpenzime                           -                              -   

Shpenzime të personelit 10          (7,101,127)         (23,606,673)

1. Paga dhe shpërblime          (6,602,745)         (21,336,314)

2. Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur 

veçmas nga shpenzimet

për pensionet)

             (498,382)           (2,270,359)

Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale

Shpenzime konsumi dhe amortizimi 11          (5,734,423)         (18,975,635)

Shpenzime të tjera shfrytëzimi        (19,169,974)         (23,468,857)

Të ardhura të tjera                           -                              -   

1. Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse 

(paraqitur veçmas të

ardhurat  nga njësitë ekonomike brenda grupit)2. Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve 

afatgjata (paraqitur

veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)3. Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme 

(paraqitur veçmas të

ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të 

mbajtura si aktive

Shpenzime financiare 12          (1,776,117)           (7,646,192)

1. Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas 

shpenzimet për

t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)

         (4,358,513)           (7,418,998)

2. Shpenzime t ë tjera financiare            2,582,396               (227,194)

Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet

Fitimi/Humbja para tatimit 13        (16,808,192)         (75,218,976)

Shpenzimi i tatimit mbi fitimin                           -                              -   

1. Shpenzimi i tatim fitimit të periudhës                           -                              -   

2. Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë

3. Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve

Fitimi/Humbja e vitit        (16,808,192)         (75,218,976)

Fitimi/Humbja për:

Pronarët e njësisë ekonomike mëmë

Interesat jo-kontrolluese



ANDROMEDA MARINE AQUACULTURE

K83729804R

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto

Kapitali i 

nënshkruar

Primi i lidhur 

me kapitalin

Rezerva 

Rivlerësimi

Rezerva 

Ligjore

Rezerva 

Statutore

Rezerva 

të tjera

Fitimet e 

Pashpërndara

Fitim / 

Humbja e 

vitit

Totali
Interesa Jo-

Kontrollues
Totali

Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2013    322,340,000                        -                      -                    -                   -                -     (290,822,829)   (41,509,318)           (9,992,147)                   -         (9,992,147)

Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël                       -                      -                            -                     -                         -   

Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 

2014

   322,340,000                        -                      -                    -                   -                -     (332,332,147)                    -             (9,992,147)                   -         (9,992,147)

Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:                          -                         -   

Fitimi / Humbja e vitit                       -     (75,218,976)         (75,218,976)                   -       (75,218,976)

Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:                    -                         -                      -                            -                     -                         -   

Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:                    -                         -                      -                            -                     -                         -   

Transaksionet me pronarët e njësisë 

ekonomike të njohura direkt në kapital:

                         -                         -   

Emetimi i kapitalit të nënshkruar                      -                          -                            -                     -                         -   

Dividendë të paguar                          -                         -   

Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë 

ekonomike

                     -                          -                      -                    -                   -                -                         -                      -                            -                     -                         -   

Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 

2014

                     -                          -                      -                    -                   -                -       (75,218,976)    75,218,976                          -                     -                         -   

                         -                         -   

Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 

2015

   322,340,000                        -                      -                    -                   -                -     (407,551,123)                    -           (85,211,123)                   -       (85,211,123)

Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:                          -                         -   

Fitimi / Humbja e vitit                       -     (16,808,192)         (16,808,192)                   -       (16,808,192)

Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:                    -                         -                      -                            -                     -                         -   

Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:                    -                         -                      -                            -                     -                         -   

Transaksionet me pronarët e njësisë 

ekonomike të njohura direkt në kapital:

                         -                         -   

Emetimi i kapitalit të nënshkruar                      -                          -                            -                         -   

Dividendë të paguar                       -                      -                            -                         -   

Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë 

ekonomike

                     -                          -                         -                      -                            -                         -   

Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2015    322,340,000                        -                      -                    -                   -                -     (407,551,123)  (16,808,192)      (102,019,315)                   -     (102,019,315)



ANDROMEDA MARINE AQUACULTURE

K83729804R

Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare

(metoda indirekte)

31 dhjetor 2015 31 dhjetor 2014

Fluksi i Mjeteve Monetare nga / përdorur në aktivitetin e shfrytëzimit

Fitim / Humbja e vitit                    (16,808,192)                      (75,218,976)

Rregullimet për shpenzimet jomonetare:

Shpenzimet financiare jomonetare

Shpenzimet për tatimin mbi fitimin jomonetar

Shpenzime konsumi dhe amortizimi                        5,734,423                          4,410,010 

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                    199,130,830                      (33,904,089)

Rënie/(rritje) në inventarë                                       -                       109,300,597 

Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme                  (202,881,627)                      (11,736,506)

Rritje/(rënie) në detyrime për punonjësit

Mjete monetare neto nga / përdorur në aktivitetin e shfrytëzimit                    (14,824,566)                        (7,148,965)

Fluksi i Mjeteve Monetare nga / përdorur në aktivitetin e investimit

a.  Para të përdorura për blerjen e filialeve (netuar me shumën e mjeteve monetare pjesë e 

aktiveve neto të blera)

b.  Para të arkëtuara nga shitja e filialeve (netuar me shumën e mjeteve monetare pjesë e 

aktiveve neto të shitura)

c.  Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale                                       -                            7,485,364 

d.  Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale                      15,778,182 

e.  Pagesa për blerjen e investimeve të tjera

f.  Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera

g. Dividentë të arkëtuar

Mjete monetare neto nga / përdorur në aktivitetin e investimit                      15,778,182                          7,485,364 

Fluksi i Mjeteve Monetare nga / përdorur në aktivitetin e financimit

a. Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar

b.  Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral                                       -   

c.  Hua të arkëtuara

d.  Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë

e.  Riblerje e aksioneve të veta

f.   Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral

g.  Pagesa e huave

h.  Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare

i.   Interes i paguar                           (282,800)

j.  Dividendë të paguar

Mjete monetare neto nga / përdorur në aktivitetin e financimit                                       -                             (282,800)

Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare                            953,616                               53,599 

Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar                            405,576                             351,976 

Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare

Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor                        1,359,192                             405,576 


