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RAPORTI I AUDITORIT TË PAVARUR 
 
Menaxhmentit të Apfelbaum Sh.p.k 
 
Opinion 
Ne kemi audituar pasqyrat financiare shoqëruese të Apfelbaum Sh.p.k, që përfshinjë Pasqyrën e 
pozicionit financiar më 31 Dhjetor 2017, Pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse, Pasqyrën e 
ndryshimeve në ekuitet dhe Pasqyrën e rrjedhës së parasë për vitin që ka përfunduar, si dhe një 
përmbledhje të politikave të kontabilitetit dhe shënimeve tjera shpjeguese.  
 
Sipas mendimit tonë pasqyrat financiare të Kompanisë paraqesin drejtë, në të gjitha çështjet 
materiale pozicionin financiar të Kompanisë më 31 Dhjetor 2017, dhe performancën e saj financiare 
dhe rrjedhën e parasë për vitin që ka përfunduar në përputhshmëri me Standardet Ndërkombëtare 
të Raportimit Financiar. 
 
Baza për Opinion 
Ne kemi kryer auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA). 
Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar më tej në seksionin e raportit 
Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga Kompania në 
përputhje me Kodin e Etikës për Kontabilistët Profesionistë (Kodit IESBA), dhe kemi përmbushur 
përgjegjësitë tjera etike në përputhje me Kodin IESBA. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi 
siguruar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të ofruar bazat për opinionin tonë. 
 
Përgjegjësitë e Menaxhmentit dhe atyre të ngarkuar me Qeverisjen e Pasqyrave Financiare 
Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të këtyre pasqyrave 
financiare në pajtueshmëri me Standardin Ndërkombëtar të Raportimit Financiar dhe për kontrollet e 
brendshme të cilat menaxhmenti i vlerëson të nevojshme për të mundësuar përgatitjen e pasqyrave 
financiare pa gabime materiale, për shkak të mashtrimit apo gabimit. Në përgatitjen e pasqyrave 
financiare, menaxhmenti është përgjegjës për vlerësimin e aftësisë së kompanisë për 
vazhdueshmërinë në të ardhmen, duke shpalosur, sipas nevojës, çështjet lidhur me vazhdueshmërinë 
në të ardhmen dhe përdorimit të parimit të vazhdueshmërisë së kontabilitetit përveç nëse 
menaxhmenti synon të likuidojë Kompaninë apo të ndërpres operimin, apo nuk ka ndonjë alternativ 
tjetër të mundshme përveç se të bëjë atë. Ata të cilët janë ngarkuar me qeverisje janë përgjegjës për 
mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të Kompanisë. 
 
Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare 
Objektivat tona janë për të marrë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare si tërësi janë të lira 
nga gabimet materiale, për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe të nxjerrë një raport të auditorit që 
përfshinë opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është nivel i lartë i sigurisë, por nuk ka garanci që një 
auditim i kryer në përputhje me SNA-të gjithmonë do të zbulojë gabime materiale kur ato ekzistojnë. 
Gabimet mund të rrjedhin nga mashtrimet apo gabimet dhe konsiderohen materiale nëse, 
individualisht ose në total, ato në mënyrë të arsyeshme mund të pritet të ndikojnë në vendimet 
ekonomike të përdoruesve të marra mbi bazën e këtyre pasqyrave financiare.  
 
Si pjesë e një auditimi në përputhje me SNA, ne ushtrojmë gjykimin profesional dhe mbajmë 
skepticizmin profesional gjatë auditimit. Ne gjithashtu:  
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Fundi i  Fundi i 

vitit  vitit 

31 Dhjetor  31 Dhjetor 

2017  2016 

 

 Shënimi  (në EUR)  
 

 (në EUR)  

 

 

    Të hyrat 
    

 

Të hyrat nga shërbimet 
 

5,072,267 
 

1,974,476 

 

Të hyrat nga shitja 
 

18,231 
 

- 

 

Të hyrat tjera 
 

- 
 

840 

Totali i të hyrave 
 

5,090,499 
 

1,975,316 

 

Kosto e Mallit të Shitur-KMSH 
 

7,152 
 

- 

Fitimi bruto 
 

5,083,346 
 

1,975,316 

      Shpenzimet operative 
    

 
Shpenzimet për paga 11 79,851 

 
25,587 

 

Shpenzimet administrative 12 155,607 
 

23,563 

 

Shpenzimet e transportit 13 4,457,359 
 

1,880,866 

 

Shpenzimet e zhvleresimit 
 

5,164 
 

- 

Totali i shpenzimeve operative 
 

4,697,981 
 

1,930,016 

      Fitimi/Humbja para tatimit 
 

385,366 
 

45,300 

      

 
Tatimi në fitim    38,551 

 
4,629 

      Fitimi/Humbja neto  
 

346,815 
 

40,671 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Shënimet e bashkangjitura nga 1 deri në 17 janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare
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Kapitali 

 

Fitimi/ Humbja 

 

Totali i 

  

Aksionar 

 

e bartur 

 

Ekuitetit 

  

në (EUR) 

 

në (EUR) 

 

në (EUR) 

Bilanci me 01 Janar 2016 
 

                      -    
 

                (3,661) 
 

                (3,661) 

       Fitimi/humbja e vitit 
 

                      -    
 

                40,671  
 

                40,671  

Kapitali shtese i investuar 
 

               1,500  
 

                          -    
 

                  1,500  

Tërheqje dividendësh 
 

          (27,630) 
 

                          -    
 

             (27,630) 

Bilanci me 31 Dhjetor 2016 
 

          (26,130) 
 

                37,010  
 

                10,880  

       Bilanci me 01 Janar 2017 
 

          (26,130) 
 

                37,010  
 

                10,880  

       Fitimi/humbja e vitit 
 

                      -    
 

              346,815  
 

             346,815  

Kapitali shtese i investuar 
 

                      -    
 

                          -    
 

                         -    

Tërheqje dividendësh 
 

        (210,000) 
 

                          -    
 

           (210,000) 

Bilanci me 31 Dhjetor 2017 
 

        (236,130) 
 

              383,824  
 

             147,694  

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Shënimet e bashkangjitura nga 1 deri në 17 janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare 
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Fundi i   Fundi i   
vitit   vitit   

31 Dhjetor   31 Dhjetor   
2017   2016   

   (në EUR)     (në EUR)    

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operuese         

Fitimi/Humbja para tatimit 346,815 
 

40,671   

Rregulluar për: 
   

  

Zhvlersimin 5,164 
 

-   

        Llogaritë e arkëtueshme (39,838) 
 

(63,769)   

        Parapagimet (44,312) 
 

(340,000)   

        Llogaritë e pagueshme 58,484 
 

58,905   

        Obligimet tjera afatshkurtera (2,890) 
 

400,964   

Paratë e gjeneruara nga operacionet  323,424 
 

96,771   

  
   

  

Rrjedha e parasë nga aktivitetet investuese 
   

  

Blerja e pronës dhe e paisjeve (28,636) 
 

(46,000)   

Paraja neto e përdorur në investime (28,636) 
 

(46,000)   

  
   

  

Rrjedha e parasë nga aktivitetet financuese 
   

  

Pagesa tjera të parasë për aktivitetet financuese (210,000) 
 

(27,630)   

Paraja neto e përdorur në financime (210,000) 
 

(27,630)   

  
   

  

Ndryshimet neto në para dhe ekuivalent 84,788 
 

23,141   

Paraja dhe ekuivalentet e parasë më 1 Janar 24,035 
 

895   

Paraja dhe ekuivalentet më 31 Dhjetor 108,824 
 

24,035   

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shënimet e bashkangjitura nga 1 deri në 17 janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare
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1. HYRJE 
 

Kompania APFELBAUM Sh.p.k është themeluar në vitin 2015, me pronarë “Om Consulting Sh.P.K” 
dhe përfaqësues ligjor  Arten Bajrushi. 
APFELBAUM Shpk shumë shpejt u cilësua si kompani serioze në ofrimin e shërbimeve të ndryshme, 
kryesisht logjistike.  
 
Transporti multimodal duke filluar nga transporti tokësor i mallërave në çdo destinacion brenda dhe 
jashtë vendit, duke mos e lënë anash dhe transportin detar e hekurudhor për në vend dhe jashtë 
vendit, APFELBAUM përdorë dhe shfrytëzon të gjitha portet dhe stacionet në rajon dhe në botë, duke 
vazhduar me shërbime të asistencës doganore e që janë vetëm disa nga aktivitetet e firmës 
APFELBAUM Shpk.  
  
Në shërbimet e Logjistikës duhet përmendur bashkëpunimin me fabrikën e çimentos Sharrcem, e cila 
është pjesë e Titan Group, grupi i cili ka mbi gjashtë fabrika të çimentos në rajon. Këtu përfshihen 
shërbimet e transportit të 200,000 tonëve çimento në vit nga Hani i Elezit për rajonin e Rrafshit të 
Dukagjinit.  
 
Në vitin 2016 APFELBAUM është shpallur fituese në tenderin e hapur të kompanisë Trepça për 
blerjen e sasisë 100,000 ton Pirit, sasi kjo e kontraktuar me fabrikën e çimentos Sharrcem. Ky 
bashkëpunim ndërlidhë në vete edhe kooperimin me gjigandin vendor Trepça. Po në këtë vit erdhi 
edhe bashkëpunimi tjetër me firmën minerare Angleze, MINECO. Në këtë bashkëpunim ofrohen 
shërbimet e logjistikës për bartjen e koncentratit të Plumbit nga Tuneli i Parë, Stan Tërg për në Mal të 
Zi, më saktësisht në portin e Barit.   
 
Në pjesën e dytë të vitit 2017, APFELBAUM e zgjeroi bashkëpunimin me kompaninë MINECO, duke e 
marrë përsipër kontratën e dërgesës së Koncentratit te varfëruar të Zinkut nga kompleksi industrial 
Trepça, për në portin e Durrësit, Shqipëri për të vazhduar pastaj transporti detar me kontejner deri te 
pranuesi i mallit në portin Busan, Korea e Jugut. Sasia totale që do transportohet do jetë përafërsisht 
130,000 tonë.  
 
Me një ekip të përgjegjshëm dhe të dedikuar që çdo shërbim te jetë cilësor dhe në kohë të duhur, 
APFELBAUM është e përkushtuar që të zgjerojë bashkëpunimet në vitet e ardhshme.   
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2. DEKLARATA E PËRPUETHSHMËRISË 
 

Pasqyrat financiare të Apfelbaum Sh.p.k janë përgatitur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare 
të Raportimit Financiar (“SNRF”). 
 

3. ADAPTIMI I STANDARTEVE TË RISHIKUARA DHE STANDARDEVE TË REJA 
 

3.1   Standardet, amendamentimet dhe interpretimet efektive në këtë periudhë 
 

Më poshtë janë paraqitur ndryshimet në standardet ekzistuese të lëshuara nga Bordi i Standardeve 
Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe interpretimet e nxjerra nga Komiteti i Interpretimeve të 
Raportimit Financiar të cilat janë në fuqi për periudhën aktuale: 
 

Standardi Përshkrimi Data efektive 

Amandament në SNRF 10 
Pasqyrat Financiare të 

Konsoliduara 
që fillojnë më apo pas 1 janarit 

2016 

Amandament në SNRF 11 
Dhënia e informacioneve 

shpjeguese tek  subjektet tjera të 
interesit – udhëzues i Tranzicionit 

që fillojnë më apo pas 1 janarit 
2016 

Amandament në SNRF 12 
Dhënia e informacioneve 

shpjeguese tek subjektet tjera të 
interesit 

që fillojnë më apo pas 1 janarit 
2016 

Amandament në SNK 1 Prezentimi i pasqyrave financiare 
që fillojnë më apo pas 1 janarit 

2016 

Amandament në SNK 7 Iniciativa të shpalosjeve 
që fillojnë më apo pas 1 janarit 

2017 

Amandament në SNK 12 
Njohja e tatimeve  të shtyra për 

Humbjet e parealizuara 
që fillojnë më apo pas 1 janarit 

2017 

Amandament në SNK 16 
Sqarime të metodave të 

pranueshme të zhvlerësimit dhe 
amortizimit 

që fillojnë më apo pas 1 janarit 
2016 

Amandament në SNK 27 
Ndryshime për të rivendosur 
metodën e ekuitetit si opsion 
kontabël në pasqyrat e ndara 

që fillojnë më apo pas 1 janarit 
2016 

Amandament në SNK 28 

Ndryshimet në lidhje me shitjen 
ose kontributin e aseteve në mes 
të një investitori, bashkëpunëtori 

apo joint venture 

që fillojnë më apo pas 1 janarit 
2016 

Amandament në SNK 38 Asetet e paprekshme 
që fillojnë më apo pas 1 janarit 

2016 

Amandament në SNK 41 Impiantet bartëse 
që fillojnë më apo pas 1 janarit 

2016 

     Amandamentimet në standarde 
të ndryshme 

Përmirësimet në SNRF (të ciklit 
2012-2014) - që rezultojnë nga 
Projekti i Përmirësimit vjetor të  

SNRF (SNRF 5, SNRF 7, SNK 19 dhe 
SNK 34) kryesisht me qëllim që të 

periudhat vjetore që fillojnë 
më apo pas 1 Janar 2016 
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shmangin mospërputhjet dhe të 
qartësojnë formulimin 

Amandamentimet në 
standarde të ndryshme 

Përmirësimet në SNRF (të ciklit 
2012-2014) - që rezultojnë nga 
Projekti i Përmirësimit vjetor të  
SNRF (SNRF 2, SNRF 2, SNRF 8, 
SNRF 13, SNK 16 dhe SNK 38) 

kryesisht me qëllim që të shmangin 
mospërputhjet dhe të qartësojnë 

formulimin 

që fillojnë më apo pas 1 janarit 
2014 

Amandamentimet në 
standarde të ndryshme 

Përmirësimet në SNRF (të ciklit 
2011-2013) - që rezultojnë nga 
Projekti i Përmirësimit vjetor të  

SNRF (SNRF 1, SNRF 3, SNRF 13 dhe 
SNK 40) kryesisht me qëllim që të 
shmangin mospërputhjet dhe të 

qartësojnë formulimin 

periudhat vjetore që fillojnë 
më apo pas 1 Korrik 2014 

 
3.2   Standardet, amendamentimet dhe interpretimet jo efektive në këtë periudhë 
 

Në këto pasqyra financiare, standardet, rishikimet dhe interpretimet e mëposhtme akoma nuk janë  
efektive: 
 

Standardi Përshkrimi Data efektive 

SNRF 1 

Përmirësimet në SNRF (të ciklit 2014-
2016) - që rezultojnë nga Projekti i 
Përmirësimit vjetor,  kryesisht me 

qëllim që të shmangin 
mospërputhjet dhe të qartësojnë 

formulimin 

që fillojnë më apo pas 1 
janarit 2018 

SNRF 2 
Klasifikimi dhe Matja e 

transaksioneve të pagesave të ndara 
që fillojnë më apo pas 1 

janarit 2018 

SNRF 3 

Përmirësimet në SNRF (të ciklit 2015-
2017) - që rezultojnë nga Projekti i 
Përmirësimit vjetor,  kryesisht me 

qëllim që të shmangin 
mospërputhjet dhe të qartësojnë 

formulimin 

që fillojnë më apo pas 1 
janarit 2019 

SNRF 9 

Versioni i finalizuar, duke përfshirë 
kërkesat për klasifikimin dhe matjen, 

zhvlerësimin, kontabilitetin e 
përgjithshëm rreth investimit dhe 

mosnjohjen. 

që fillojnë më apo pas 1 
janarit 2018 

SNRF 9 
Vetitë e parapagimive me 

kompensim negativ dhe modifikimet 
e detyrimeve financiare 

që fillojnë më apo pas 1 
janarit 2018 
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SNFR 11 
Përmirësimet në SNRF (të ciklit 2015-

2017) - (rivlerësimi i interesit të 
mbajtur më parë) 

që fillojnë më apo pas 1 
janarit 2019 

SNRF 15 Sqarime rreth SNRF 15 
që fillojnë më apo pas 1 

janarit 2018 

SNRF 16  Qeratë 
që fillojnë më apo pas 1 

janarit 2019 

SNRF 17 Qeshtje Origjinale 
që fillojnë më apo pas 1 

janarit 2021 

     SNK 12 
Përmirësimet në SNRF (të ciklit 2015-

2017) - (pasojat e tatimit mbi të 
ardhurat e dividentëve) 

që fillojnë më apo pas 1 
janarit 2019 

SNK 19 
Amandement në lidhje me 

ndryshimet në planifikim, kufizimet 
ose rregullimet 

që fillojnë më apo pas 1 
janarit 2019 

SNK 23 
Përmirësimet në SNRF (të ciklit 2015-

2017) - (kostot e huamarrjes të 
pranueshme për kapitalizim) 

që fillojnë më apo pas 1 
janarit 2019 

SNK 28 
Përmirësimet në SNRF (të ciklit 2014-
2016) - (qartësim i matjeve të vlerës 

së drejtë) 

që fillojnë më apo pas 1 
janarit 2018 

SNK 28 

Amandement në lidhje me interesin 
afatgjatë në pjesëmarrje dhe 

sipërmarrje të përbashkëta – Joint 
Venture 

që fillojnë më apo pas 1 
janarit 2019 

SNK 40 

Amandament për të sqaruar 
transferimet ose pasurinë në pronën 

e investimit, ose nga prona e 
investimit 

që fillojnë më apo pas 1 
janarit 2018 

 

Organizata ka vendosur të mos i adaptojë këto standarde, rishikime dhe interpretime përpara datave 
efektive të tyre. Biznesi parashikon që adaptimi i këtyre standardeve, rishikimeve dhe interpretimeve 
nuk do të ketë ndikim material në pasqyrat financiare të subjektit në periudhën e zbatimit fillestar. 
 

4. BAZA E PËRGATITJES DHE POLITIKAT E RËNDËSISHME KONTABËL 
 

4.1   Baza e matjes 
 

Pasqyrat financiare për Apfelbaum Sh.p.k janë përgatitur në bazë të matjeve të përcaktuara me SNRF 
për secilin lloj të pasurisë, të përgjegjësisë, të ardhurave e shpenzimeve. Bazat e matjes janë 
përshkruar në mënyrë më të detajuar në politikat e kontabilitetit të paraqitura më poshtë. 
 

4.2 Valuta e përdorur 
 

Valutat funksionale e Apfelbaum Sh.p.k është valuta Euro (“EUR”).  Pasqyrat financiare janë 
prezantuar në euro. 
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4.3 Prona, impiantet dhe pajisjet 
 

(i) Njohja dhe matja   

Ndërtesa dhe automjeti i biznesit janë deklaruar në pasqyrën e pozicionit financiar me vlerën e datës 
se blerë minus zhvlerësimi i akumuluar.  

Zhvlerësimi njihet në mënyrë që të anulojë koston apo vlerësimin e mjeteve minus vlerat e mbetura 
mbi dobishmerinë e tyre, duke përdorur metodën lineare. Jetëgjatësia, vlera e mbetur dhe metoda e 
amortizimit rishikohen në çdo datë raportimi, me efektin e ndonjë ndryshimi në vlerësim, atëherë 
ndryshimet llogariten në periudhën e ardhshme.  
 
4.4 Tatimet 
 

Apfelbaum Sh.p.k  është e regjistruar si kompani profitabile, prandaj edhe operon dhe ka përgjegjësi 
si korporatë mbi të hyrat dhe fitimet e gjeneruara. Tatimi është bërë në përputhje me legjislacionin 
tatimor të Kosovës që është aktualisht në fuqi, Ligji nr. 03/L-162 "Mbi Tatimin në të Ardhurat e 
Korporatave". 

 
4.5 Të arkëtueshmet 
 
Të arkëtueshmet janë paraqitur në koston nominale të tyre.  
 
4.6 Paraja dhe ekuivalentet e parasë  
 
Për qëllime të pasqyrës së rrjedhës së parasë, paraja dhe ekuivalentët e parasë janë kosideruar të 
jenë paraja e gatshme si dhe ajo në llogari rrjedhëse, si dhe paraja me maturitet jo më shume se tre 
muaj. Apfelbaum Sh.p. ka llogarinë bankare në Kosovë të hapur në Raiffeisen Bank. 
 
4.7 Të pagueshmet  
 
Shumat e pagueshme janë matur në kosto që është vlera e drejtë e shumës për t'u paguar në të 
ardhmen për mallërat dhe shërbimet që janë marrë. 
 
4.8 Njohja e të ardhurave 
 
Të ardhurat maten me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar ose të arkëtueshme dhe përfaqësojnë 
shumën e arkëtuar për shërbimet e ofruara gjatë rrjedhës normale të biznesit, neto e kthimit të 
konsumatorëve, zbritjet dhe taksat e lidhura me shitjet.  
 
4.9 Provizionet dhe detyrimet e papritura (kontingjente) 
 
Detyrimet e papritura nuk janë njohur në pasqyrat financiare. Ato janë shpalosur vetëm nëse 
mundësia e rrjedhës së burimeve që përfshijnë përfitime ekonomike është e largët. Aseti kontingjent 
nuk është njohur në pasqyrat financiare por është shpalosur kur rrjedhja e përfitimeve ekonomike 
është e mundshme.  
 

4.10 Përfitimet e të punësuarve 

Apfelbaum Sh.p.k nuk bënë asnjë dispozitë dhe nuk ka obligim për pensionet e punonjësve mbi 
kontributet e paguara në Fondin e Kursimeve Pensionale të Kosovës. 
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5. PRONA, IMPIANTET DHE PAJISJET 

 

 Ndërtesa  Automjete  Total  
    
 

(në EUR) 
 

(në EUR) 
 

(në EUR) 
 

       Kostoja 
      Me 01 Janar 2016 - 

   
- 

 Shtesa 46,000 
 

- 
 

46,000 
 Shlyrjet - 

 
- 

 
- 

 Me 31 Dhjetor 2016 46,000 
 

- 
 

46,000 
 

       Kostoja 
      Me 01 Janar 2017 46,000 

 
- 

 
46,000 

 Shtesa - 
 

28,636 
 

28,636 
 Shlyrjet - 

 
- 

 
- 

 Me 31 Dhjetor 2017 46,000 
 

28,636 
 

74,636 
 

       Zhvlersimi 
      Me 01 Janar 2016 - 

 
- 

 
- 

 Ngarkesa per vitin - 
 

- 
 

- 
 Me 31 Dhjetor 2016 - 

 
- 

 
- 

 

       Zhvlersimi 
      Me 01 Janar 2017 - 

 
- 

 
- 

 Ngarkesa per vitin 2,300 
 

2,864 
 

5,164 
 Me 31 Dhjetor 2017 2,300 

 
2,864 

 
5,164 

 

       Vlera neto 
      Me 31 Dhjetor 2017 43,700 

 
25,772 

 
69,472 

 

       Me 31 Dhjetor 2016 46,000 
 

- 
 

46,000 
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6. LLOGARITË E ARKËTUESHME 

    

 

31 Dhjetor 
 

31 Dhjetor 

 

2017 
 

2016 

 

(në EUR) 
 

(në EUR) 

  

 

 

Sharrcem Shpk             82,909               64,319  

Lab-Oil Shpk             21,248                         -    

Total llogaritë e arkëtueshme           104,156               64,319  

    
    

 

7. PARAPAGIMET 
 
Parapagimet janë si më poshtë: 

    

 

31 Dhjetor  31 Dhjetor 

 

2017  2016 

 

(në EUR)  (në EUR) 

    

Parapagimet e furnitorëve 247,848 
 

255,000 

Parapagimet e TVSH-së 51,464 

 
- 

Parapagimet tjera 85,000 
 

85,000 

    Total parapagimet 384,312 
 

340,000 

    
 

8. PARAJA DHE EKUIVALENTËT E PARASË 
 

 31 Dhjetor 
 

31 Dhjetor 
  2017 

 
2016 

  (në EUR) 
 

(në EUR) 

 
    

 

Paratë në banka 102,574 
 

18,531 
 Paratë në arkë 6,250 

 
5,504 

 Totali i parasë së gatshme 108,824 
 

24,035 
 

      
9. LLOGARITË E PAGUESHME 
 

 31 Dhjetor 
 

31 Dhjetor 

2017 
 

2016 

 

(në EUR) 
 

(në EUR) 

 
   

Llogaritё e pagueshme 120,995 
 

62,511 

Total llogaritë e pagueshme 120,995 
 

62,511 
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10. OBLIGIMET TJERA AFATSHKURTA 
 

  31 Dhjetor  31 Dhjetor 

  2017  2016 

 

(në EUR)  (në EUR) 

    Avanset e pranuara 373,789 
 

392,020 
Kontributet pensionale 1,304 

 
278 

Tatimi ne te ardhura personale 1,070 
 

186 
Tatimi në qera 15 

 
- 

TVSH e pagueshme - 
 

7,600 
Tatimi në fitim 21,895 

 
879 

Totali i obligimeve tjera afatshkurta 398,074 
 

400,964 

     

11. SHPENZIMET E PAGAVE 
 

  31 Dhjetor  31 Dhjetor 

  2017  2016 

  (në EUR)  (në EUR) 
        

Shpenzimet e pagave 76,049 
 

24,368 
Shpenzimet e kontributeve 3,802 

 
1,218 

Totali i shpenzimeve të pagave 79,851 
 

25,587 

     

12. SHPENZIMET ADMINISTRATIVE 
 

  31 Dhjetor  31 Dhjetor 
  2017  2016 
  (në EUR)  (në EUR) 
        

Shpenzimet për shërbime profesionale 111,024 
 

- 
Shpenzimet për zyre 37,355 

 
972 

Shpenzimet për udhëtime 2,354 
 

- 
Shpenzimet për telefon 1,874 

 
- 

Shpenzimet Bankare 1,064 
 

146 
Shpenzimet për vetura 769 

 
- 

Shpenzimet për taksa komunale 212 
 

- 
Shpenzimet për rrymë 83 

 
- 

Shpenzimet për ujë 40 
 

- 
Shpenzimet për pastrim 30 

 
- 

Shpenzimet për tatimin në qera 61 
  Shpenzimet për internet 13 
 

- 
Shpenzimet tjera 728 

 
22,445 

Totali i shpenzimeve administrative 155,607 
 

23,563 
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13. SHPENZIMET E TRANSPORTIT 
 

  31 Dhjetor 
 

31 Dhjetor 
  2017 

 
2016 

  (në EUR) 
 

(në EUR) 
    

Shpenzimet për transport vendor 2,437,987 
 

54,750 
Shpenzimet për transport ndërkombëtar 1,436,834 

 
1,826,116 

Shpenzimet për transport detar 582,538 
 

- 

    Totali i shpenzimeve të transportit 4,457,359 
 

1,880,866 

     
14. PALËT E NDËRLIDHURA 
 
Për qëllime të këtyre pasqyrave financiare, palët konsiderohen të ndërlidhura nëse njëra prej tyre ka 
mundësinë të kontrolloj palën tjetër, apo nëse njëra prej tyre ka ndikim në palën tjetër gjatë marrjes 
së vendimeve financiare apo operuese sic është cekur ne SNK 24 (standardet ndërkombetare të 
kontabilitetit) ”Shpalosja e palëve të ndërlidhura”. Në vështrimin e mundësisë së ekzistimit të palëve 
të ndërlidhura, vëmendja është përqëndruar në aspektin e marrëdhënies e jo në aspektin legal. 
 

15. MENAXHIMI I RISKUT 
  
15.1 Menaxhimi i rrezikut të kapitalit 

 

Apfelbaum Sh.p.k menaxhon kapitalin e saj për të siguruar që do të jetë në gjendje për të vazhduar 
në vijimësi duke maksimizuar kthimin përmes optimizimit të huazimeve dhe të bilancit të kapitalit të 
vet. 
 
Struktura e kapitalit të Apfelbaum Sh.p.k përbëhet nga kapitali i depozituar dhe fitimet e mbajtura. 
 
Proporcioni i ekuitetit me detyrimet (gearing ratio) 
 
Apfelbaum Sh.p.k rishikon strukturën e kapitalit në baza të vazhdueshme. Si pjesë e këtij shqyrtimi, 
pronari konsideron koston e kapitalit dhe rrezikun e lidhur me secilën klasë të kapitalit. Proporcioni i 
ekuitetit me detyrimet në fund të vitit ishte si vijon: 
 

  31 Dhjetor  31 Dhjetor   

  2017  2016   

  (në EUR)  (në EUR)   

          

Detyrimet 519,069   463,474   

Ekuiteti 147,694    10,880    

  3.51    42.60    
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15.2 Objektivat e menaxhimit të rrezikut financiar 

 
Menaxhimi i riskut të biznesit fokusohet në paparashikueshmërinë e tregjeve dhe kërkon të 
minimizojë efektet e mundshme negative mbi ecurinë e biznesit. 
 
15.3 Rreziku nga valuta e huaj 

 
Apfelbaum Sh.p.k nuk i është e ekspozuar rrezikut të këmbimit valutor, për shkak se biznesi të gjitha 
transaksionet i bënë në Euro. Biznesi nuk ka hyrë në ndonjë shkëmbim të transaksione derivative 
gjatë vitit të përfunduar më 31 dhjetor 2017. 
 
15.4 Risku nga kamatat 

 
Rreziku i normës së interesit përbëhet nga rreziku që vlera e instrumenteve financiarë do të 
ndryshojnë për shkak të ndryshimeve në normat e interesit të tregut dhe rrezikut që maturitetet e 
aseteve të interesit ndryshojnë nga maturitetet e detyrimeve duke mbajtur të interesit të përdorura 
për të financuar këto asete. Kohëzgjatja për të cilën norma e interesit është fikse në një instrument 
financiar kushtëzon se në çfarë mase është e ekspozuar ndaj rrezikut të normës së interesit.  
 
15.5 Risku i Kreditimit 
 
Risku i kreditimit është risku që njëra palë me dështimin në përmbushjen e obligimeve financiare do 
ndikojë në palën tjetër të ketë humbje financiare. Apfelbaum Sh.p.k bënë shitje me afat pagese dhe 
në këtë menyrë mundohet që minimizoj ekspozimin ndaj riskut të kreditimit. 

 
15.6 Risku i likuiditetit 

 
Rreziku i likuiditetit lind në financimin e përgjithshëm të aktiviteteve të biznesit dhe në menaxhimin 
e pozicioneve. Ai përfshinë si rrezikun e të mos qenit në gjendje për të financuar asetet në maturim 
dhe normat e duhur dhe rrezikun e të mos qenit në gjendje për të likuiduar një aset me një çmim të 
arsyeshëm dhe në një kornizë të përshtatshme kohore për të përmbushur detyrimet financiare. 
Apfelbaum Sh.p.k monitoron likuiditetin e sajë në baza periodike, në mënyrë që të menaxhoj 
obligimet e saj në momentin kur duhet të paguhen.  
 
 

16. VLERA E DREJTË E INSTRUMENTEVE FINANCIARE 
 
Apfelbaum Sh.p.k konsideron se vlerat e bartura të aseteve dhe detyrimeve financiare regjistrohen 
tek shpenzimet. 
 
 

17. NGJARJET E MËPASME 
 
Nuk ka ngjarje pas datës së raportimit që kërkojnë dhënie informacionesh shpjeguese në pasqyrat 
financiare të biznesit. 
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ANKES-PASQYRAT FINANCIARE NE FORMAT TË KKRF-SË 

 

BILANCI I GJENDJES
Më datën 31/12/2017

Viti 2017 Viti 2016

A

B                69,472                      46,000 

I                        -                                -   

1

2

3

4

II 5                69,472                      46,000 

1                        -                                -   

2                43,700                      46,000 

3                25,772 

4                        -                                -   

5

6                              -   

7

III                        -                                -   

1

2

3

4

5

6

IV

C 597,291             428,354                   

I                        -                                -   

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 II              104,156                      64,319 

  1. 

 2. 6              104,156                      64,319 

 3.

 4.

 5.

 6.

 III              384,312                    340,000 

 1.

 2.

 3.

 4.  -                              -   

 5.

 6. 7              384,312                    340,000 

 IV 8              108,823                      24,035 

E              666,763                    474,354 

Huatë e dhëna, depozitat dhe të ngjashme

Pasuritë tjera financiare qarkulluese

PARATË NË BANKË DHE ARKË

GJITHSEJT PASURITË (A+B+C+D+E)

Llogaritë tjera të arkëtueshme - TVSH e paguar

PASURITË FINANCIARE QARKULLUESE (1 deri 6) 

Aksionet tek filialat 

Huatë e dhëna ndërmarrësve të ndërlidhur 

Investimet 

Investimet në letra me vlerë

LLOGARITË E ARKËTUESHME (1 deri 6)

Llogaritë e arkëtueshme nga filialat

Llogaritë e arkëtueshme tregtare

Llogaritë e arkëtueshme nga filialet

Llogaritë e arkëtueshme nga punëtorët

Llogaritë e arkëtueshme nga shteti 

STOQET (1 deri 5)

Lënda e parë dhe materiali

Prodhimtaria në vijim

Produktet e gatshme

Mallrat e listuara në bursë

Pasuritë tjera qarkulluese për shitje

Investimet në ortakëri

Investimet në letra me vlerë

Huatë e dhëna, depozitat dhe të ngjashme

Pasuritë tjera financiare joqarkulluese

PASURITË E SHTYRA TATIMORE

PASURITË QARKULLUESE  (I+II+III+IV)

Pasuritë biologjike

Pasuritë tjera të prekshme

Investimet në patundshmëri

PASURITË FINANCIARE JOQARKULLUESE (1 deri 6)

Aksionet tek filialat 

Huatë e dhëna ndërmarrësve të ndërlidhur 

Pasuritë tjera të paprekshme

PASURITË  E PREKSHME  (1 deri 7)

Toka 

Objektet ndërtimore

Pajisjet dhe makineritë 

Veglat, inventari i repartit dhe mjetet transportuese

KAPITALI I THIRRUR I PAPAGUAR

PASURITË JOQARKULLUESE (I+II+III+IV)

PASURITË  E PAPREKSHME (1 deri 4)

Kostot e zhvillimit

Patentat, licencat, markat tregtare, softueri dhe të drejtat tjera 

Emri i mirë (Goodwilli)

Shenja e 

zërit
Emërtimi i zërit

Nr.i 

shënimit

Shumat në euro

PASURITË
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F

 A              147,694                      10,880 

I                  1,500                        1,500 

 II             (237,630)                     (27,630)

 III
 1.
 2.
 3.
 4.
 IV

V                37,010                       (3,661)

VI              346,815                      40,671 

VII

B                        -                                -   
1
2
3

4

5

6
7
8

C              519,069                    463,474 

1
2
3

4
5 9              120,995                      62,511 
6
7 10              398,074                    400,964 
8
9

10
11                        -                                -   

D              666,763                    474,354 

 E
F

A
1
2

Vetëm për Raportet e konsoliduara 
EKUITETI AKSIONAR DHE REZERVAT
Iu takon pronarëve te kompanisë mëmë
I takon interesit minoritar

Obligimet për tatime dhe kontribute
Obligimet ndaj aksionarëve për dividenda
Obligimet tjera afatshkurta

GJITHSEJ EKUITETI AKSIONAR, REZERVAT DHE DETYRIMET 

(A+B+C+D)

ZËRAT JASHTË BILANCIT
ZËRAT JASHTË BILANCIT TE BARTUR nga viti kaluar

Obligimet ndaj bankave dhe institucioneve tjera financiare 
Obligimet afatshkurta për avance 
Llogaritë e pagueshme tregtare 
Obligimet për mbitërheqje bankare
Llogaritë tjera të pagueshme
Obligimet ndaj të punësuarëve

Obligimet për letra me vlerë 
Llogaritë tjera të pagueshme

Detyrimet e shtyra tatimore

DETYRIMET AFATSHKURTA (1 deri 11)

Obligimet ndaj filialave
Obligimet për hua, depozita dhe të ngjashme

DETYRIMET AFATGJATA (1 deri 8)
Obligimet ndaj filialave
Obligimet për hua, depozita dhe të ngjashme

Obligimet ndaj bankave dhe institucioneve tjera financiare 
Obligimet afatgjata për avance 

Llogaritë e pagueshme tregtare 

Rezervat statutore 
Rezervat tjera 

REZERVAT E RIVLERËSIMIT

FITIMET/HUMBJET E BARTURA 

FITIMI APO HUMBJA E VITIT FINANCIAR

INTERESI MINORITAR

EKUITETI AKSIONAR DHE REZERVAT (I+II+III+IV+V+VI+VII)

KAPITALI THEMELUES (I REGJISTRUAR ) 

KAPITALI REZERVË
REZERVAT NGA FITIMI (1 deri 4)
Rezervat ligjore
Rezerva për aksionet vetjake

ZËRAT JASHTËBILANCORË

EKUITETI AKSIONAR, REZERVAT DHE DETYRIMET
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Për periudhën 01/01/2017 deri 31/12/2017

Viti  2017 Viti  2016

I 16       5,090,499                    1,975,316 

1          18,231 

2     5,072,267                  1,974,476 

3                            840 

II     4,705,133                  1,930,016 

1

2

3 17     4,464,511                  1,880,866 

           7,152 

    4,457,359                  1,880,866 

4          79,851                       25,587 

18          76,049                       24,368 

18            3,802                         1,218 

5            5,164                               -   

6

7 19 - 27        155,607                       23,563 

III                  -                                 -   

1

2

3

4

5

IV                  -                                 -   

1

2

3

4

V 12

VI

VII 5,090,499 1,975,316

VIII     4,705,133                  1,930,016 

IX 385,366 45,300

X

XI 38,551 4,629

XII 346,815 40,671

XIII

A

1

2

HUMBJA E PERIUDHËS (X+XI) ose (XI-IX)

Vetëm për Raportet e konsoliduara

FITIMI/HUMBJA E PERIUDHËS

Iu takon pronarëve te kompanisë mëmë

I takon interesit minoritar

GJITHSEJ TË ARDHURAT (I+III+V)

GJITHSEJ SHPENZIMET (II+IV+VI)

FITIMI PARA TATIMIT (VII-VIII) 

HUMBJA PARA TATIMIT (VIII-VII)

TATIMI NË FITIM

FITIMI NETO (IX-XI)

Kamatat, diferencat e kursit, dividentat dhe të 

ardhurat e ngjashme nga filialat

Kamatat, diferencat e kursit, dividentat dhe të 

ardhurat e ngjashme nga të tjerët

Humbja e parealizuar 

Të dalat tjera financiare 

Të ardhurat tjera të pazakonshme

Të dalat tjera të pazakonshme

Kamatat, diferencat e kursit, dividentat dhe të 

ardhurat e ngjashme nga filialat

Kamatat, diferencat e kursit, dividentat dhe të 

ardhurat e ngjashme nga të tjerët

Pjesa e të hyrave nga filialat

Fitimi i parealizuar 

Të ardhurat tjera financiare 

TË DALAT FINANCIARE (1 deri 4)

a) Pagat dhe meditjet bruto

b) Kontributi për sig.pens/Punëdhënës

Zhvlerësimi

Shpenzimet tjera

Shpenzimet tjera afariste

TE ARDHURAT FINANCIARE (1 deri 5) 

Rritja e vlerës së stoqeve

Shpenzimet e materialit (a+b+c)

a) Materiali dhe lënda e parë

b) Shpenzimet e mallit të shitur

c) Shpenzimet tjera

Shpenzimet e pagave (a+b)

TE HYRAT (1 deri 3)

Të hyrat nga shitja

Të hyrat nga përdorimi i produkteve, mallrave 

dhe shërbimeve 

Të hyrat tjera afariste

SHPENZIMET (1 deri 7)

Zvogëlimi i vlerës së stoqeve

APFELBAUM sh.p.k

PASQYRA E TË ARDHURAVE 

Shenja e 

zërit
Emërtimi i zërit

Nr.i 

shënimit

Shumat në euro

 



APFELBAUM Sh.p.k 
Shënimet e pasqyrave financiare 
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2017 
 

18 

Për periudhën 01/01/2017 deri 31/12/2017

Viti 2017 Viti 2016

1              1,500               1,500 

2         (237,630)           (27,630)

3            37,010             (3,661)

4          346,815             40,671 

5

6

7

8

         147,694             10,880 

9

10

11

12

13

14

                   -                       -   

a)

b) I takon interesit minoritar

Korrigjimi i gabimeve materiale nga periudhat paraprake

Ndryshime tjera në ekuitett

Rritja apo zvogëlimi i tërësishëm në kapital (9 deri 14)

Vetëm për Raportet e konsoliduara

Iu takon pronarëve te kompanisë mëmë

Rivlerësime tjera

Gjithsej kapitali dhe rezervat (1 deri 8) 

Diferenca të kursit nga investimet neto në  afarizmin në  

botën e jashtme

Tatimet aktuale dhe të shtyra

Mbrojtja e rrjedhës së parasë 

Ndryshimi në politikat kontabël

Rezervat e kapitalit

Fitimet e mbajtura ose humbjet e akumuluara

Fitimi ose humbja nga viti vijues

Rivlerësimi i pasurive joqarkulluese të prekshme 

Rivlerësimi i pasurive joqarkulluese të paprekshme

Rivlerësimi i pasurive financiare në dispozicion për shitje

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NË EKUITET

Shenja e 

zërit
Emërtimi i zërit

Nr.i 

shënimit

Shumat në euro

Kapitali i regjistruar

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APFELBAUM Sh.p.k 
Shënimet e pasqyrave financiare 
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2017 
 

19 

Për periudhën 01/01/2017     deri 31/12/2017

METODA INDIREKTE   

Viti 2017 Viti 2016

1 385,366 45,300 

2 5,164 

3 58,484 459,868 

4 0 

5

6 (38,551) (4,629)

I 410,463 500,539 

1 (2,890)

2 (84,149) (403,769)

3

II (87,039) (403,769)

A 323,424 96,771 

1

2

3

4

5 0 0 

III 0 0 

 1. (28,636) (46,000)

 2.

 3.

 IV (28,636) (46,000)

 B (28,636) (46,000)

 1.

 2.

 3.

 V 0 0 

 1. (210,000) (27,630)

 2.

 3.

 4.

 5.

 VI (210,000) (27,630)

 C (210,000) (27,630)

D 84,788 23,141 

E 24,035 895 

F 108,824 24,035 

G 84,788 23,141 

RRJEDHA NETO E PARASË (A+B+C)

PARATË DHE EKUIVALENTËT E PARASË NË FILLIM TE PERIUDHËS

PARATË DHE EKUIVALENTËT E PARASË NË FUND TË PERIUDHËS (D+E)

RRITJA (ZVOGËLIMI) I PARASË DHE EKUIVALENTËVE TË PARASË

Pagesat e parasë për dividenta

Pagesat e parasë për lizingun financiar

Pagesat e parasë për ri-blerjen e aksioneve vetjake të kompanisë

Pagesa tjera të parasë për aktivitetet financuese

GJITHSEJ PAGESAT E PARASË PËR AKTIVITETET FINANCUESE                 

(1 deri 5)

RRJEDHA NETO E PARASË NGA AKTIVITETET FINANCUESE (V-VI)

 RRJEDHA E PARASË NGA AKTIVITETET FINANCUESE

Arkëtimet e parasë nga emetimi e  instrumenteve financiare të borxhit 

dhe atyre të ekuitetit

Arkëtimet e parasë nga kryegjeja e kredisë, fleteobligacionet, huatë dhe 

huazimet tjera

Arkëtimet tjera të parasë nga aktivitetet financuese

GJITHSEJ ARKËTIMET E PARASË NGA AKTIVITETET FINANCUESE            

(1 deri 3)

Pagesat e parasë për pagimin e kryegjësë së kredisë dhe 

fletëobligacioneve, huat dhe huazimet tjera

GJITHSEJ ARKËTIMET E PARASË NGA AKTIVITETET INVESTUESE              

(1 deri 5)

Pagesat e parasë për blerjen e pasurive joqarkulluese, të prekshme dhe 

të paprekshme

Pagesat e parasë për blerjen e pronës dhe instrumenteve të borxhit

Pagesa tjera të parasë për aktivitetet investuese

GJITHSEJ PAGESAT E PARASË NGA AKTIVITETET INVESTUESE                

(1 deri 3)

RRJEDHA NETO E PARASË NGA AKTIVITETET INVESTUESE (III-IV)

RRJEDHA E PARASË NGA AKTIVITETET INVESTUESE

Arkëtimet e parasë nga shitja e pasurive joqarkulluese, të prekshme dhe 

të paprekshme

Arkëtimet e parasë nga shitja e pronës dhe instrumenteve të borxhit

Arkëtimet e parasë nga interesi

Arkëtimet e parasë nga dividentat

Arkëtimet tjera të parasë nga aktivitetet investuese

Rritja e përgjithshme e rrjedhës së parasë nga aktivitetet operative   

(1 deri 6)

Zvogëlimi i detyrimeve afatshkurta

Rritja e kërkesave afatshkurta

Rritja e stoqeve

Zvogëlimi i përgjithshëm i rrjedhës së parasë nga aktivitetet 

operative (1 deri 3)

RRJEDHA NETO E PARASË NGA AKTIVITETET OPERATIVE (I-II)

Fitimi para tatimit

Zhvlerësimi

Rritja e detyrimeve afatshkurta

Zvogëlimi i kërkesave afatshkurta 

Zvogëlimi i stoqeve

Pagesa për ndëshkime dhe tatimet tjera

PASQYRA E RRJEDHËS SË PARASË 

Shenja e 

zërit
Emërtimi i zërit Nr.i shënimit

Shumat në euro

 RRJEDHA E PARASË NGA AKTIVITETET OPERATIVE

 


