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1. Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci) 31 Dhjetor 2015
Zëri i Bilancit

A

AKTIVET

I

Aktivet Afatshkurtra

1

Mjete monetare

2
a)
b)
c)

Investime :
Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit
Aksionet e veta
Të tjera financiare

Shenime

2015

-

2014

-

128,982,940

116,223,331

1,544,870

4,928,932

Totali
Të drejta të arkëtueshme :
Nga aktiviteti i shfrytëzimit
Nga njësitë ekonomike brenda grupit
Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
Të tjera
Kapital i nënshkruar i papaguar
Totali
4 Inventarët:
a) Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme
b) Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte Inv. Imet
c) Produkte të gatshme ( Materiale pastrimi)
d) Mallra
e) Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)
f) AAGJM të mbajtura për shitje
g) Parapagime për inventar
Totali

12,858,590
12,858,590
12,858,590
99,946,776
16,317,895
83,628,881
99,946,776

37,295,611
34,532,597
2,763,014
37,295,611
73,998,788
7,295,062
66,703,726
73,998,788

5
6

14,632,704
-

3
a)
b)
c)
d)
e)

Shpenzime të shtyra
Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara
I-Aktive totale afatshkurtra

II

Aktive Afatgjata

-

1
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Aktive financiare:
Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit
Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit
Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata
Tituj të tjerë të huadhënies
Totali
2 Aktivet materiale:
a) Toka dhe ndërtesa
b) Impiante dhe makineri
c) Të tjera Instalime dhe pajisje
d) Parapagime për aktive materiale dhe në proces
Totali
3 Aktive Biologjike
4 Aktive jo materiale:
Koncesione, patenta, liçenca, marka tregtare, të drejta dhe aktive të
a) ngjashme
b) Emri i Mirë
c) Parapagime për AAJM
Totali
5

128,982,940

Aktive tatimore të shtyra
II-Aktive totale afatgjata
Aktive totale (I+II)
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116,223,331
-

6,727,226
6,727,226
6,727,226

5,617,708
5,617,708
5,617,708

8,991,862

504,861

8,991,862

504,861

15,719,088

6,122,569

144,702,028

122,345,900

1. Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci) 31 Dhjetor 2015
Zëri i Bilancit

Shenime

në lekë
2,015
-

2,014
-

B

DETYRIME DHE KAPITALI

I

Detyrimet afatshkurtra

1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Detyrime afatshkurtra:
Titujt e huamarrjes
Detyrime ndaj institucioneve të kredisë
Arkëtimet në avancë për porosi
Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit
Dëftesa të pagueshme
Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit
Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore
Të pagueshme për detyrimet tatimore
Të tjera të pagueshme

111,057,870

92,502,233

12,897,022
97,760,074
400,774

521,136
91,386,205
594,892

2
3
4

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

111,057,870
-

92,502,233
-

111,057,870

92,502,233

I-Totali i Detyrimeve afatshkurtra
II

Detyrime afatgjata

1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
j)

Detyrime afatgjata:
Titujt e huamarrjes
Detyrime ndaj institucioneve të kredisë
Arkëtimet në avancë për porosi
Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit
Dëftesa të pagueshme
Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit
Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
Të tjera të pagueshme

-

-

Totali
2
3
4

Të pagueshme për shpenzime të konstatuara
Të ardhura të shtyra
Provizione:
a) Provizione për pensionet
b) Provizione të tjera
Totali
5 Detyrime tatimore të shtyra
II-Totali i Detyrimeve afatgjata
Detyrime totale(I+II)
III Kapitali dhe Rezervat
1
2
3
4

Kapitali i Nënshkruar
Primi i lidhur me kapitalin
Rezerva rivlerësimi
Rezerva të tjera
a) Rezerva ligjore
b) Rezerva statutore
c) Rezerva të tjera
5 Fitimi i pashpërndarë
6 Fitim / Humbja e Vitit
III-Totali i Kapitalit
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT
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-

-

27,605,541

25,589,792

27,605,541
27,605,541

25,589,792
25,589,792

-

-

-

-

27,605,541

25,589,792

138,663,411

118,092,025

6,038,617

4,253,875

100,000
4,153,875
1,784,742

100,000
2,392,867
1,761,008

6,038,617

4,253,875

144,702,028

122,345,900

" Farma Net Albania" sh.p. k. 31.12.2015
2.a1. Pasqyra e Performancës (Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)
Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës
N.r.
1
2
3
4
5
a)
b)
6
a)
b)
c)
7
8
9
10
a)
b)

P Ë R SH K R I M I
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit
Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe
prodhimit në proces
Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme
Të tjera shpenzime
Shpenzime të personelit
Paga dhe shpërblime
Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur
veçmas nga shpenzimet për pensionet)
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale
Shpenzime konsumi dhe amortizimi
Shpenzime të tjera shfrytëzimi
Të ardhura të tjera
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit
Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
(paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda

Shenime

në lekë
2015
111,722,204
-

2014
91,464,943
-

121,035,783
(211,764,012)
(189,922,358)
(21,841,654)
(16,712,364)
(14,380,835)

73,686,521
(142,636,506)
(133,108,488)
(9,528,018)
(12,907,344)
(11,148,243)

(2,331,529)

(1,759,101)

(1,040,000)
-

(6,899,819)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

grupit)
Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve
c)

afatgjata (paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike
brenda grupit)
Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme

d)
11
12
a)
b)
c)
13

(paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda
grupit)
Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve
financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra
Shpenzime financiare
Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur
veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda
grupit)
Shpenzime të tjera financiare
Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet
Fitimi/Humbja para tatimit

14
a)
b)
c)

Shpenzimi i tatimit mbi fitimin
Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin
Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë
Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve
Fitimi/Humbja e vitit

Fitimi/Humbja për:
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë
Interesat jo-kontrolluese
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(1,141,915)
(1,141,915)
-

(636,020)
(636,365)
345
-

2,099,696

2,071,775

314,954
314,954

310,766
310,766

1,784,741

1,761,009

-

-

" Farma Net Albania" sh.p. k. 31.12.2015
2.a2.Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse
në lekë
N.r.

P Ë R SH K R I M I

Shenime

2015

2014

2,099,696

2,071,775

1

Fitimi/Humbja e vitit

2
a)
b)
c
d

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

-

-

3

Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin

-

-

4

Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:

Pronarët e njësisë ekonomike mëmë
Interesat jo-kontrolluese
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2,099,696

2,071,775

2,099,696
-

2,071,775
-

" Farma Net Albania" sh.p. k. 31.12.2015
3. Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
Sipas metodës direkte . Direct method
N.r.

P Ë R SH K R I M I

në lekë
Shenime

A Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e
shfrytëzimit
1 Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme
Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj
2
punonjësve
3 Pagesa të tjera

2015

2014

276,776,550

146,789,629

(293,455,072)

(140,771,347)

(16,678,522)

6,018,282

(37,362)

(411,194)

(16,715,884)

5,607,088

4
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit
5
6

B
1
2
3
4
5
6
7
8

C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8

Interesi i paguar - Interest paid
Tatim fitimi i paguar - Taxtion paid
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e
shfrytëzimit
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
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera
Dividentë të arkëtuar - Dividends received
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e
investimit
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e
financimit
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral
Hua të arkëtuara
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe
huatë
Riblerje e aksioneve të veta
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral
Pagesa e huave
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare
Interesi i paguar - Interest paid
Dividendë të paguar - Dividends paid
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e
financimit
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të
mjeteve monetare
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare ne
fillim te periudhes kontabel
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare ne
9
fund te periudhes kontabel
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-

-

-

-

-

-

14,391,635

-

(1,059,813)
-

-

(2,636,365)

-

13,331,822

(2,636,365)

(3,384,062)

2,970,723

4,928,932

1,958,209
-

1,544,870

4,928,932

" Farma Net Albania" sh.p. k. 31.12.2015
4.Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2015
në një pasqyrë individuale të pakonsoliduar

në lekë

P Ë R SH K R I M I

Kapitali i
nënshkruar

Pozicioni financiar më 31 Dhjetor 2013
Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël
Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2014

100,000
100,000

Primi i
Rezerv
lidhur
a
me
Rivlerë
kapitali
simi
n
-

-

Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:
Fitimi / Humbja e vitit
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

Rezerva
Ligjore

Rezerva
Statutore

(192,471)
(192,471)

-

Rezerva të
Fitimet e
Fitim /
Pashpërndara Humbja e vitit
tjera
-

-

1,240,292
1,345,046
2,585,338

1,147,821
1,345,046
2,492,867

1,761,008

1,761,008
-

-

-

Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2014

100,000

-

-

(192,471)

-

-

-

4,346,346

Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2015

100,000

-

-

(192,471)

-

-

-

4,346,346

-

1,784,742

Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:
Fitimi / Humbja e vitit
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

-

Interesa JoKontrollues

Totali

1,147,821
1,345,046
2,492,867
1,761,008
-

4,253,875
4,253,875

-

-

1,784,742
-

Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2015

100,000

-

-

(192,471)

-

-

-

6,131,088

Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2016
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100,000

-

-

(192,471)

-

-

-

6,131,088

4,253,875
4,253,875
1,784,742
-

6,038,617
6,038,617

Totali

-

-

6,038,617
6,038,617

1.

Informacion i pergjithshem .

1.1.

Statusi shoqerise Status of the society

Shoqeria “FARMA NET ALBANIA “ sh.p.k. eshte krijuar me date 23 Korrik 2009 me
Vendim te Q.K.R. Tirane dhe eshte regjistruar ne regjistrin e shoqerive tregtare ne te njejten dite,
me kapital te nenshkruar prej 100.000 leke, Shoqeria ka ortake :
1- Z. Sokol TOPCIU zoterues i 100% te pjeseve te kapitalit themeltar.
Administrator i shoqerise eshte Z. Sokol TOPCIU.
Objekti i veprimtarise Shoqerise eshte: Import- Eksport, tregtim me shumice e pakice, te
mallrave farmaceutike, ushqimore etj, sipas objektit te veprimtarise te percaktuar ne satatutin
e shoqerise.
2.
POLITIKA TE RENDESISHME KONTABILE. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
Politikat kontabile te ndjekura ne respektimin e çeshtjeve te cilat jane konsideruar materiale ne
rezultatin vendimtar te vitit dhe ne paraqitjen e situates financiare te shoqerise si me poshte :
2.1.
Bazat e pergatitjes . Basis of preparation
Keto pasqyra financiare jane pergatitur ne perputhje me Ligjin Nr. 9228 date 29.04.2004`` Për
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare `` i cili ka hyre ne fuqi me 01.01.2006, ndersa neni 4 i ketij
ligji ka hyre ne fuqi me 01.01.2008.
Pasqyrat Financiare jane te raportuara me monedhen vendase („LEKË“) , qe eshte edhe
monedha funksionale e shoqerise.
2.3.3.

Inventaret . Inventoires
2.3.3.1. Inventaret e mallrave ne evidencen kontabile jene me kostos mesatare te
ponderuar te kostove te marrjes .
2.3.6. Parapagime dhe shpenzime te shtyra. Ne kete post jane paraqitur tepricat e llogarise 481
”Shpenzime per tu shpendar e ekspozuar ne bilancin kontabel SKK1.
2.3.13. Njohja e te ardhurave / shpenzimeve . Revenue recognition /expenses
2.5.1. Njohja e te ardhurave . Revenue recognition .
Te ardhurat per kete vite u realizuan 232,757,987 leke .
Nga keto :
- Shitje e tatushme u realizuan
111,722,204 leke
- Shitjet e medikamenteve u realizuan
121,035,783 leke
Arketimet jane kryer ne menyre periodike dhe priten te arketohen diferencat e mbetura eshte
e ekspozuane bilancin kontabel. siç specifikohet ne kontrate (SKK8).
Te ardhurat ashtu edhe shpenzimet e shoqerise per vitin ushtrimor raportues jane kontabilizuar
sipas metodes se konstatimit te te drejtave dhe detyrimeve, qe do te thote se kontabilizimi eshte
bere ne momentin kur transaksioni ekonomik ndikon mbi aktivet neto te shoqerise .
2.3.16. Tatimi . Taxation
Detyrimi per Tatimi mbi fitimin 15 % per vitin 2015 eshte 2,099,696 leke .
2.3.17. Monedhat e huaja . Foreign currencies

Veprimet ne valuta te huaja kthehen ne („LEKË“) e regjistrohen me kurset e kembimit te dates se
veprimit / transaksionit.. Diferencat e realizuara nga luhatja e Lekut shqiptar („LEKË“) dhe
kurseve te kembimit rregjistrohen ne daten e mbylljes se bilancit. Diferencat e realizuara nga
luhatja e kurseve te kembimit regjistrohen si ze ne pasqyren e te ardhuarve dhe shpenzimeve per
gjendjet ne monedhe te huaj ne fund te vitit te arkes dhe bankes u vleresua me kursin e kembimit
te Bankes Shqiperise me 31.12.2015

Shenime per zerat (elementet) e pasqyrave financiare kryesore.
3. Te ardhurat REVENUE
Te ardhurave jane sipas PASH.
4. Kosto e shitjes

COSTO OF SALES

Shpenzime jane sipas PASH.
5. Fitimi i shfrytezimit OPERATING PROFIT
Fitimin eshte sipas PASH
6. Kosto e stafit STAFF COSTS
Kostove te stafit sipas PASH.
7. Kosto financiare neto - NET FINANCING COSTS
Kosto financiare neto (sipas PASH.
- Nga interesat
- Nga konvertimet
8. Taksat - TAXATION
Taksat e tatimet sipas pasqyrat financiare bashkangjitur.
- Tatim Fitimi
KAPITALI
33. Kapitali aksionar. SHARE CAPITAL
Ne kete post jane paraqitet kapitali me vlere nominale i kontribuar (i paguar ``101`` dhe i
nenshkruar i papaguar ``102``) nga aksioneret /ortake. Shen. 2.3.21.
36. Rezerva statutore.
Ne kete post jane paraqiten rezervimet kontabel (-1073-) nga fitimi i bazuar ne kerkesat e statutit
te shoqerise.
37. Rezerva ligjore.
Ne kete post jane paraqiten rezervimet e detyrueshme kontabel (-1071-) nga fitimi i bazuar ne
kerkesat e ligjit `` Per tregtaret dhe shoqerite tregtare ``.
38. Rezerva te tjera.

