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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR
Për Menaxhmentin e “Albi Fashion” Shpk

Raport mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare për vitin 2017
Opinioni
Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Kompanisë “Albi Fashion” Shpk Prishtinë, të cilat përfshijnë
pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 2017, pasqyrën e të ardhurave gjithpërfshirëse, pasqyrën e
ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve të parasë për vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet
shpjeguese për pasqyrat financiare, të cilat përfshijnë një përmbledhje te politikave të rëndësishme kontabël.
Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale,
pozicionin financiar të me datën 31 Dhjetor 2017, performancën financiare dhe flukset e parasë si edhe
shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare, të cilat përfshijnë një përmbledhje te politikave të rëndësishme
kontabël, për vitin që mbyllet në këtë datë, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar
(SNRF).

Baza për Opinionin
Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-të). Përgjegjësitë
tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në seksionin e raportit ku jepen
Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga Kompania në
përputhje me Kodin e Etikës për Profesionistet Kontabël të Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Etikës për
Profesionistet Kontabël (Kodi i BSNEPK) së bashku me kërkesat etike që janë të zbatueshme për auditimin e
pasqyrave financiare në [juridiksionin], dhe kemi përmbushur përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me këto
kërkesa dhe me Kodin e BSNEPK. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është e mjaftueshme
dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë.

Çështjet Kryesore të Auditimit
Çështje Kryesore të Auditimit janë ato çështje që, në gjykimin tonë profesional, kanë qënë më të rëndësishmet
në auditimin e pasqyrave fnanciare të periudhës aktuale. Këto çështje kanë qënë adresuar në kontekstin e
auditimit të pasqyrave fnanciare në tërësi dhe të formimit të opinionit tonë në lidhje me to, kështu që për këto
çështje, ne nuk japim opinion të veçantë.
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Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të Personave të Ngarkuar me Qeverisjen në lidhje me Pasqyrat Financiare
Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare në përputhje me
SNRF-të, dhe për ato kontrolle të brendshme që drejtimi i gjykon të nevojshme për të bërë të mundur
përgatitjen e pasqyrave financiare që nuk përmbajnë anomali materiale, qoftë për shkak të mashtrimit apo
gabimit.
Në përgatitjen e pasqyrave financiare, drejtimi është përgjegjës për të vlerësuar aftësinë e kompanisë për të
vazhduar në vijimësi, duke dhënë informacion, nëse është e zbatueshme, për çështjet që kanë të bëjnë me
vijimësinë dhe duke përdorur parimin kontabël të vijimësisë përveç se në rastin kur drejtimi synon ta likujdojë
Shoqërinë ose të ndërpresë aktivitetet, ose nëse nuk ka alternativë tjetër reale përveç sa më sipër.
Ata që janë të ngarkuar me qeverisjen janë përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të
Kompanisë.

Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare
Objektivat tona janë që të arrijmë një siguri të arësyeshme lidhur me faktin nëse pasqyrat financiare në tërësi
nuk kanë anomali materiale, për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe të lëshojmë një raport auditimi që
përfshin opinionin tonë. Siguria e arësyeshme është një siguri e nivelit të lartë, por nuk është një garanci që një
auditim i kryer sipas SNA-ve do të identifikojë gjithmonë një anomali materiale kur ajo ekziston.
Anomalitë mund të vijnë si rezultat i gabimit ose i mashtrimit dhe konsiderohen materiale nëse, individualisht
ose të marra së bashku, pritet që në mënyrë të arësyeshme, të influencojnë vendimet ekonomike të
përdoruesve, të marra bazuar në këto pasqyra financiare.

Si pjesë e auditimit në përputhje me SNA-të, ne ushtrojmë gjykimin profesional dhe ruajmë
skepticizmin profesional gjatë gjithë auditimit. Ne gjithashtu:
•

Identifkojmë dhe vlerësojmë rreziqet e anomalisë materiale, qoftë për shkak të mashtrimit ose
gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit në përgjigje të këtyre rreziqeve, dhe
marrim evidencë auditimi që është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të siguruar një bazë
për opinionin tonë. Rreziku i moszbulimit të një anomalie materiale si rezultat i mashtrimit
është më i lartë se rreziku si rezultat i gabimit, sepse mashtrimi mund të përfshijë marrëveshje
të fshehta, falsifkime, përjashtime të qëllimshme, informacione të deformuara, anashkalime të
kontrolleve të brendshme.

•

Sigurojmë një njohje të kontrollit të brendshëm që ka të bëjë me auditimin me qëllim që të
përcaktojmë procedurat e auditimit që janë të përshtatshme sipas rrethanave, por jo për
qëllime të shprehjes së një opinioni mbi efikasitetin e kontrollit të brendshëm të Kompanisë.

•

Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave kontabël të përdorura dhe arësyeshmërinë e
çmuarjeve kontabël dhe të shpjegimeve përkatëse të bëra nga drejtimi.
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•

Nxjerrim një konkluzion në lidhje me përshtatshmërinë e përdorimit të bazës kontabël të
vijimësisë, dhe bazuar në evidencën e auditimit të marrë, nëse ka një pasiguri materiale në
lidhje me ngjarjet ose kushtet, e cila mund të hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e
Kompanisë për të vijuar veprimtarinë. Nëse ne arrijmë në përfundimin që ka një pasiguri ne
duhet të tërheqim vëmendjen në raportin e audituesit në lidhje me shpjegimet e dhëna në
pasqyrat fnanciare, ose nëse këto shpjegime janë të papërshtatshme, duhet të modifkojmë
opinionin tonë. Konkluzionet tona bazohen në evidencën e auditimit të marrë deri në datën e
raportit tonë të auditimit. Megjithatë, ngjarje ose kushte të ardhshme mund të bëjnë që
Kompania të ndërpresë veprimtarinë

•

Vlerësojmë paraqitjen e përgjithshme, strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare,
përfshirë informacionet shpjeguese të dhëna, dhe nëse pasqyrat fnanciare paraqesin
transaksionet dhe ngjarjet në to në një mënyrë që arrin paraqitjen e drejtë.

Ne komunikojmë me personat e ngarkuar me qeverisjen, përveç të tjerave, lidhur me qëllimin dhe
kohën e auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, përfshirë ndonjë mangësi të rëndësishme në
kontrollin e brendshëm që ne mund të identifkojmë gjatë auditimit.
Ne gjithashtu ju japim personave të ngarkuar me qeverisjen një deklaratë që ne jemi në pajtim me
kërkesat përkatëse etike në lidhje me pavarësinë, dhe ju komunikojmë atyre të gjitha lidhjet dhe
çështjet e tjera që mundet në mënyrë të arësyeshme të ndikojnë në pavarësinë tonë, dhe kur është e
zbatueshme, masat mbrojtëse përkatëse.
Nga çështjet e komunikuara personave të ngarkuar me qeverisjen, ne përcaktojmë ato çështje që ishin
më të rëndësishmet për auditimin e pasqyrave fnanciare të periudhës aktuale dhe për pasojë edhe
çështje kryesore të auditimit. Ne i përshkruajmë këto çështje në raportin tonë të auditimit përveç nëse
në rastin kur ligji ose rregullat e ndalojnë bërjen publike të çështjes ose kur, në raste jashtëzakonisht
të rralla, ne vendosim që çështja të mos komunikohet në raportin tonë për arësye se pasojat negative
nga një komunikim i tillë pritet në mënyrë të arësyeshme të tejkalojnë përftitmet në favor të interesit
publik.

“ Audit Check ” shpk
____________________
Haxhi Nimanaj, auditor ligjorë
Dt ,20.04.2018

4

Pasqyrat Financiare, shpalosja dhe politikat kontabël të SHPK “Albi Fashion” - Prishtinë , të
audituara për vitin që përfundon me 31 Dhjetor 2017

RAPORTI FINANCIAR VJETOR
I. BILANCI I GJENDJES
Më datën : 31/12/2017

Shenja
e zërit
A
B
I
1
2
3
4
II
1
2
3
4
5
6
7
III
1
2
3
4
5
6
IV
C
I
1.
2.
3.
4.
5.

Emërtimi i zërit
PASURITË
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)
Pasuritë tjera të paprekshme
PASURITË E PREKSHME (1 deri 7)
Toka
Objektet ndërtimore
Pajisjet dhe makineritë
Veglat, inventari i repartit dhe mjetet
transportuese
Pasuritë biologjike
Pasuritë tjera të prekshme
Investimet në patundshmëri
PASURITË FINANCIARE JOQARKULLUESE
(1 deri 6)
Aksionet tek filialat
Huatë e dhëna ndërmarrësve të ndërlidhur
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)
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

Nr.i
shënimit

3.2

3.3

Shumat në euro
Viti vijues
Viti i kaluar

812,142
419,522

787,857
417,586

419,522
392,620
0
0
281,315

417,586
370,271
0
0
271,051

111,305

99,220

0

0

0

0

2,012,445
760,549

1,301,740
850,774

760,549

850,774
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II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
IV
E
F

A
I
II
III
1.
2.
3.
4.
IV
V
VI
VII
B
1
2
3
4
5
6
7
8

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

3.4

857,832

150,291

856,522

148,791

1,310
0

1,500
0

394,065
2,824,588

300,675
2,089,597

1,513,996

868,744

39,800
549,441
0

2,800
549,441
0

316,502
608,253

75,907
240,596

3.7

125,985

446,565

3.9

125,985

446,565

Llogaritë e arkëtueshme nga shteti dhe institucionet tjera

Llogaritë tjera të arkëtueshme
PASURITË FINANCIARE QARKULLUESE (1 deri 6)
Aksionet tek filialat
Huatë e dhëna ndërmarrësve të ndërlidhur
Investimet në ortakëri
Investimet në letra me vlerë
Huatë e dhëna, depozitat dhe të ngjashme
Pasuritë tjera financiare joqarkulluese
PARATË NË BANKË DHE ARKË
GJITHSEJT PASURITË (A+B+C+D+E)
ZËRAT JASHTËBILANCORË
EKUITETI AKSIONAR, REZERVAT DHE
DETYRIMET
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
Rezervat statutore
Rezervat tjera
REZERVAT E RIVLERËSIMIT
FITIMET/HUMBJET E BARTURA
FITIMI APO HUMBJA E VITIT FINANCIAR
INTERESI MINORITAR
DETYRIMET AFATGJATA (1 deri 8)
Obligimet ndaj filialave
Obligimet për hua, depozita dhe të ngjashme
Obligimet ndaj bankave dhe institucioneve tjera
financiare

3.5

Obligimet afatgjata për avance
Llogaritë e pagueshme tregtare
Obligimet për letra me vlerë
Llogaritë tjera të pagueshme
Detyrimet e shtyra tatimore
6

Pasqyrat Financiare, shpalosja dhe politikat kontabël të SHPK “Albi Fashion” - Prishtinë , të
audituara për vitin që përfundon me 31 Dhjetor 2017

C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
D
E
A
1
2

DETYRIMET AFATSHKURTA (1 deri 11)
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
Obligimet për letra me vlerë
Llogaritë tjera të pagueshme
Obligimet ndaj të punësuarëve
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
Vetëm për Raportet e konsoliduara
EKUITETI AKSIONAR DHE REZERVAT
Iu takon pronarëve te kompanisë mëmë
I takon interesit minoritar

3.7

3.8

1,184,607

774,289

0

0

124,988

123,131

963,802

594,961

0
3,349

0
6,921

92,468

49,276

2,824,588

2,089,597

Drejtori i përgjithshëm

Drejtori financiar

______________________

___________________
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II. PASQYRA E TË ARDHURAVE

Për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2017
Shenja e
zërit
I
1
2
3
II
1
2
3

4

5
6
7
III
1
2
3
4
5
IV
1
2
3
4
V

Emërtimi i zërit
TE HYRAT (1 deri 3)
Të hyrat nga shitja
Të hyrat nga përdorimi produkteve,
mallrave shërb.
Të hyrat tjera afariste
SHPENZIMET (1 deri 7)
Zvogëlimi i vlerës së stoqeve
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)
a) Pagat dhe meditjet bruto
b) Kontributi për sig.pens/Punëdhënës
Zhvlerësimi
Shpenzimet tjera
Shpenzimet tjera afariste
TE ARDHURAT FINANCIARE (1 deri 5)
Kamatat, diferencat e kursit, dhe të
ardhurat e nga filialat
Kamatat, diferencat e kursit, dhe të
ardhurat nga të tjerët
Pjesa e të hyrave nga filialat
Fitimi i parealizuar
Të ardhurat tjera financiare
TË DALAT FINANCIARE (1 deri 4)
Kamatat, diferencat e kursit dhe të
ardhurat nga filialat
Kamatat, diferencat e kursit, dhe të
ardhurat e të tjerët
Humbja e parealizuar
Të dalat tjera financiare
Të ardhurat tjera të pazakonshme

Nr.i
shënimit
3.6

Shumat në euro
Viti vijues
Viti i kaluar
3,621,033
2,928,620
3,621,033
2,928,620

3.10

2,953,176

2,617,351

3.11

2,228,047

1,900,690

2,228,047

1,900,690

279,251
265,953
13,298
52,495
393,383

294,664
280,632
14,032
49,292
372,705

36,556

17,442

36,556
26,352

17,442
57,400

26,352

57,400

3.12

3.10
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VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
A
1
2

Të dalat tjera të pazakonshme
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)
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

3,657,589
2,979,528
678,061

2,946,062
2,674,751
271,311

69,808
608,253

30,715
240,596

Drejtori i përgjithshëm

Drejtori financiar

______________________

___________________
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III. PASQYRA E RRJEDHËS SË PARASË

METODA INDIREKTE Për periudhën : 01/01/2017 deri 31/12/2017
Shenja
e zërit

Emërtimi i zërit

RRJEDHA E PARASË NGA AKTIVITETET OPERATIVE
1
Fitimi para tatimit
2
Zhvlerësimi
3
Rritja e detyrimeve afatshkurta
4
Zvogëlimi i kërkesave afatshkurta
5
Zvogëlimi i stoqeve
Rritja e përgjithshme e rrjedhës së parasë nga aktivitetet
I
operative (1 deri 5)
1
Zvogëlimi i detyrimeve afatshkurta
2
Rritja e kërkesave afatshkurta
3
Rritja e stoqeve
Zvogëlimi i përgjithshëm i rrjedhës së parasë nga
II
aktivitetet operative (1 deri 3)
RRJEDHA NETO E PARASË NGA AKTIVITETET OPERATIVE (IA
II)
RRJEDHA E PARASË NGA AKTIVITETET INVESTUESE
Arkëtimet e parasë nga shitja e pasurive joqarkulluese, të
1
prekshme dhe të paprekshme
Arkëtimet e parasë nga shitja e pronës dhe instrumenteve
2
të borxhit
3
Arkëtimet e parasë nga interesi
4
Arkëtimet e parasë nga dividentat
5
Arkëtimet tjera të parasë nga aktivitetet investuese
GJITHSEJ ARKËTIMET E PARASË NGA AKTIVITETET
III
INVESTUESE
(1 deri 5)
Pagesat e parasë për blerjen e pasurive joqarkulluese, të
1.
prekshme dhe të paprekshme
Pagesat e parasë për blerjen e pronës dhe instrumenteve të
2.
borxhit
3.
Pagesa tjera të parasë për aktivitetet investuese
GJITHSEJ PAGESAT E PARASË NGA AKTIVITETET
IV
INVESTUESE
(1 deri 3)
RRJEDHA NETO E PARASË NGA AKTIVITETET INVESTUESE (IIIB
IV)

Nr.i
shënimit

Shumat në euro
Viti i
Viti vijues
kaluar
678,061
52,495
410,318

271,311
49,292
87,962
122,444

90,225
1,231,099

531,009

707,541
59,040
707,541

59,040

523,558

471,969

0

0

76,779

70,258

76,779

70,258

-76,779

-70,258
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RRJEDHA E PARASË NGA AKTIVITETET FINANCUESE
Arkëtimet e parasë nga emetimi e instrumenteve
1.
financiare të borxhit dhe atyre të ekuitetit
Arkëtimet e parasë nga kryegjeja e kredisë,
2.
fleteobligacionet, huatë dhe huazimet tjera
3.
Arkëtimet tjera të parasë nga aktivitetet financuese
GJITHSEJ ARKËTIMET E PARASË NGA AKTIVITETET
V
FINANCUESE (1 deri 3)
Pagesat e parasë për pagimin e kryegjësë së kredisë dhe
1.
fletëobligacioneve
2.
Pagesat e parasë për dividenta
3.
Pagesat e parasë për lizingun financiar
Pagesat e parasë për ri-blerjen e aksioneve vetjake të
4.
kompanisë
5.
Pagesa tjera të parasë për aktivitetet financuese
GJITHSEJ PAGESAT E PARASË PËR AKTIVITETET
VI
FINANCUESE
(1 deri 5)
RRJEDHA NETO E PARASË NGA AKTIVITETET FINANCUESE
C
(V-VI)
D
RRJEDHA NETO E PARASË (A+B+C)
PARATË DHE EKUIVALENTËT E PARASË NË FILLIM TE
E
PERIUDHËS
PARATË DHE EKUIVALENTËT E PARASË NË FUND TË
F
PERIUDHËS (D+E)
RRITJA (ZVOGËLIMI) I PARASË DHE EKUIVALENTËVE TË
G
PARASË

37,000
37,000

0

320,580

339,922

69,809

65,124

390,388

405,045

-353,388

-405,045

93,390

-3,334

300,675

304,009

394,065

300,675
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IV. PASQYRA E NDRYSHIMEVE NË EKUITET
Për periudhën : 01/01/2017 deri 31/12/2017
Kapitali
aksionar
Gjendja më 1 janar 2016
Fitimi / (humbja) i/e vitit
Diferencat nga përkthimet valutore
Dividendat
Deponimet e kapitalit shtesë
Ndarja e rezervave
Gjendja më 31 dhjetor 2016
Gjendja më 1 janar 2017
Fitimi / (humbja) i/e vitit
Diferencat nga përkthimet valutore
Dividendat
Deponimet e kapitalit shtesë
Ndarja e rezervave
Gjendja më 31 dhjetor 2017

Fitimet e
mbajtura

Rezervat
tjera

Gjithsej

2,800

75,907

549,441

628,148

2,800
2,800
37,000
39,800

240,596
316,502
316,502
608,253
924,755

549,441
549,441
549,441

240,596
868,744
868,744
608,253
37,000
1,513,997

V. PASQYRA PËR FITIMIN TJETËR GJITHËPËRFSHIRËS (SNRF)
Shenj
ae
zërit
I
II.
1
2
3
4
5
6
III
V.

Emërtimi i zërit
FITIMI/HUMBJA E PERIUDHËS (XII ose XIII)
FITIMI/HUMBJA TJETËR GJITHËPËRFSHIRËSE PARA TATIMIT
(1 deri 6)
Diferencat e kursit nga përllogaritja e afarizmit jashtë vendit
Ndryshimi i rezervave revalorizuese të pasurive joqarkulluese të prekshme
dhe të paprekshme
Fitimi ose humbja nga baza e vlerësimit të serishëm financiar te pasurise së
disponueshme për shitje
Fitimi ose humbja nga masat mbrojtëse për rrjedhën e parasë
Fitimi ose humbja nga masat mbrojtese për investimet neto jashtë vendit
Pjesëmarrja në fitimin/humbjen tjetër gjithëpërfshirëse të filialave
TATIMI NË FITIMIN TJETËR GJITHËPËRFSHIRËS
FITIMI/HUMBJA GJITHËPËRFSHIRËSE E PERIUDHËS (II-III)

Nr.i
shëni
mit

Shumat në euro
Viti vijues

Viti i kaluar

608,253

240,596

0.00

0.00

0.00

0.00

FITIMI/ HUMBJA GJITHËPËRFSHIRËSE E PERIUDHËS
1

Iu takon pronarëve te kompanisë mëmë
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1. Informata të përgjithshme
Kompania “ ALBI FASHION ” SHPK me seli në Prishtinë, Kosovë është e
regjistruar me datën 16.05.2008, sipas Ligjit për Shoqërit tregtare Nr. 02/L-123 me
numër regjistrimi 70346715 ne MTI – Zyra e Regjistrimit të Ndërmarrjeve Biznesore
dhe Emrave Tregtar ne Kosove.
Certifikata e Numrit fiskal - NF 600231633
Adresa : Zona e re Industriale Veternik-Prishtinë, Kosovë
Numri i punëtorëve në konstituim 45.
Lloji i përgjegjësisë: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara (SHPK).
Pronar i Kompanisë: Nexhat Humolli
AKTIVITET
1. Aktiviteti Primar :
4641 - Tregtia me shumicë e tekstileve
2. Aktiviteti dytësor :
4642 - Tregtia me shumicë e veshjeve dhe këpucëve
3. Aktivitete tjera :
4725 - Tregtia me pakicë e pijeve në dyqane të specializuara,
4751 - Tregtia me pakicë e tekstileve në dyqane të specializuara,
4621 - Tregtia me shumicë e drithërave, duhanit të papërpunuar, farërave dhe ushqimit të
kafshëve,
4631 - Tregtia me shumicë e frutave dhe perimeve,
4632 - Tregtia me shumicë e mishit dhe produkteve të tij,
4633 - Tregtia me shumicë e produkteve të qumështit, vezëve, vajrave dhe yndyrnave të gatimit,
4634 - Tregtia me shumicë e pijeve,
4636 - Tregtia me shumicë e sheqerit, e çokollatës dhe e ëmbëlsirave, etj.
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2.
2.1

ADOPTIMI I STANDARDEVE NDËRKOMBËTARE TË REJA DHE ATYRE TË RISHIKUARA PËR RAPORTIM
FINANCIAR

Standardet dhe interpretimet në fuqi në periudhën e raportuar

Ndryshimet e mëposhtme të standardeve ekzistuese të publikuara nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të
Kontabilitetit dhe interpretimet e publikuara nga Komiteti i Interpretimeve të Raportimeve Financiare
Ndërkombëtare janë në fuqi për periudhën raportuese (efektiv për periudha vjetore që fillojnë më apo pas datës
1 janar 2017):
•

Ndryshime të SNK 12 Tatimet mbi të ardhurat
Një njësi ekonomike duhet të zbatojë këto ndryshime për periudhat vjetore nga 1 janar 2017 e në
vazhdim. Një njësi ekonomike duhet të zbatojë këto ndryshime në mënyrë retrospektive në përputhje me
SNK 8 Politikat kontabël, ndryshimet në vlerësimet kontabël dhe gabimet.

•

•

Ndryshime të SNRF 12 Dhënia e informacionit shpjegues mbi interesat në njësitë e tjera ekonomike
Përmirësimet vjetore të SNRF-ve Cikli 2014-2016, të publikuara ne Dhjetor 2016, kanë shtuar paragrafin 5A
dhe kanë ndryshuar paragrafin B17. Një njësi ekonomike do të aplikojë këto ndryshime në mënyrë
retrospektive në përputhje me SNK 8 Politikat Kontabël, Ndryshimet në Vlerësimet Kontabël dhe Gabimet,
për periudhat vjetore që fillojnë në 1 janar 2017 e në vazhdim.
Ndryshime të SNK 7 Flukset e mjeteve monetare
Iniciativa mbi Dhënie Informacionesh Shpjeguese (Ndryshime në SNK 7), e publikuar në janar 2016, ka
shtuar paragrafët 44A-44E. Një njësi ekonomike do të zbatojë këto ndryshime për periudhat vjetore që
nisin nga data 1 janar 2017 e në vazhdim.
44A Një njësi ekonomike do të japë informacione shpjeguese që ju mundësojnë përdoruesve të pasqyrave
financiare të vlerësojnë ndryshimet në detyrimet që rrjedhin nga veprimtaritë financiare, duke përfshirë
edhe ndryshimet që rrjedhin nga flukset e mjeteve monetare dhe ndryshimet jo monetare.

Miratimi i këtyre ndryshimeve në standardet dhe interpretime ekzistuese nuk kanë ndikuar në politikat kontabël të
njësisë ekonomike.

2.2 Standardet dhe interpretimet në fjalë nuk janë ende efektive
Në datën e autorizimit të këtyre pasqyrave financiare të veçanta standardet, përmirësimet dhe interpretimet e
mëposhtme ishin publikuar por akoma në fuqi.

•

Ndryshime të SNRF 4 Kontratat e Sigurimit
Zbatimi i SNRF 4 dhe SNRF 9
Përjashtime të përkohshme nga SNRF 9
Zbatimi SNRF 9 Instrumentet Financiarë me SNRF 4 Kontratat e sigurimit (Ndryshimet në SNRF 4),
publikuar në shtator të vitit 2016. Një njësi ekonomike do të zbatojë këto ndryshime, të cilat lejojnë
siguruesit që plotësojnë kriteret specifike për të aplikuar një përjashtim të përkohshëm nga SNRF 9, për
periudhat vjetore që fillojnë më 1 janarit 2018 dhe më pas.

•

Ndryshimet në SNK 28 Investimet në pjesëmarrjet dhe në sipërmarrjet e përbashkëta
Përmirësimet vjetore të SNRF-ve Cikli 2014-2016, të publikuara ne Dhjetor 2016, kanë ndryshuar
paragrafët 18 dhe 36A. Një njësi ekonomike do të zbatojë këto ndryshime në mënyrë retrospektive në
përputhje me SNK 8 për periudhat vjetore që fillojnë më 1 janar 2018 e në vijim.
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•

Ndryshimet në SNRF1 Adoptimi për Herë të Parë i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar
Përmirësime vjetore të SNRF-ve Cikli 2014-2016, të publikuara në Dhjetor 2016, ndryshuan paragrafët 39L
dhe 39T dhe fshinë paragrafët 39D, 39F, 39AA dhe E3-E7. Një njësi ekonomike do të zbatojë këto
ndryshime për periudhat vjetore nga 1 janar 2018 e në vazhdim.

•

Ndryshime në SNRF 15 Të ardhurat nga Kontratat me Klientët
Sqarimet në SNRF 15 Të Ardhurat nga Kontratat me Konsumatorët, të publikuara në Prill 2016, ndryshuan
paragrafët 26, 27, 29, B1, B34-B38, B52-B53, B58, C2, C5 dhe C7, fshinë paragrafin B57 dhe shtuan
paragrafët B34A, B35A , B35B, B37A, B59A, B63A, B63B, C7A dhe C8A. Një njësi ekonomike duhet të
aplikojë këto ndryshime për periudhat vjetore raportuese që fillojnë në datën 1 Janar 2018 ose pas kësaj
date.

•

Ndryshime në SNRF 2 Pagesa të bazuara në aksione
Klasifikimi dhe Matja e Transaksioneve të Pagesave të Bazuara në Aksione (Ndryshimet në SNRF 2), të
publikuara në qershor 2016, ka ndryshuar paragrafët 19, 30-31, 33, 52 dhe 63 dhe ka shtuar paragrafët
33A-33H, 59A-59B, 63D dhe B44A-B44C dhe titujt që lidhen me to. Një njësi ekonomike duhet të zbatojë
këto ndryshime për periudhat vjetore nga data 1 janar 2018 e në vazhdim. Lejohet zbatimi përpara kësaj
date. Nëse një njësi ekonomike zbaton ndryshimet për një periudhë më të hershme, ajo duhet të japë
informacione shpjeguese për këtë fakt.

•

Ndryshime të SNK 40 Aktiv afatgjatë material i investuar
Transferimet e Aktiveve Afatgjatë Materiale të Investuara (Ndryshime në SNK 40), i publikuar në Dhjetor
2016, ka ndryshuar paragrafët 57-58 dhe 84C-84E. Një njësi ekonomike do të zbatojë këto ndryshime për
periudhat vjetore nga data 1 janar 2018 e në vazhdim. Lejohet zbatimi përpara kësaj date. Nëse një njësi
ekonomike i zbaton këto ndryshime për një periudhë më të hershme, ajo duhet të japë informacione
shpjeguese për këtë fakt.

•

KIRNF Interpretimi 22 Transaksionet dhe paradhënia në monedhë të huaj
Ky Interpretim adreson mënyrën e përcaktimit të datës së transaksionit për përcaktimin e kursit të
këmbimit që duhet përdorur si në njohjen fillestare të aktivit, shpenzimit ose të ardhurave (ose një pjese
të tyre) që lidhen me paradhënien, ashtu dhe në çregjistrimin e një aktivi jo-monetar ose detyrimi jomonetar që rrjedh nga pagesa ose marrja e paradhënies në monedhë të huaj.

•

Ndryshim në SNRF1 Miratimi për Herë të Parë i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar
Ndryshimi zbatohet për periudhat raportuese vjetore që fillojnë më 1 janar 2018 e në vijim. Nëse një njësi
ekonomike zbaton këtë Interpretim për një periudhë më të hershme, ky ndryshim do të zbatohet për atë
periudhë të mëparshme.
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3

. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE TË RËNDËSISHME KONTABËL

dhe Shpalosja e Pasqyrave Financiare per vitin 2017
3.1 Bazat e përgatitjes dhe politikat kontabël
Këto pasqyra financiare janë përgatitur në pajtim me Standardet Ndërkombëtare për Raportimit Financiar (SNRF)
të lëshuara nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit. Ato janë paraqitur në njësi monetare Euro.

Këto pasqyra financiare janë përgatitur në baza historike të kostos përveç rivlerësimit të pasurisë së
caktuar për asete dhe detyrime të caktuara që janë vlerësuar me vlerën reale.
3.2 Prona, impiantet dhe pajisjet
Prona, pajisjet dhe impiantet janë matur me kosto minus zhvlerësimi i akumuluar dhe çdo humbje e
akumuluar nga dëmtimi (rënia në vlerë).
Zhvlerësimi ngarkohet në mënyrë që të ndahet kosto e pasurive minus vlera e tyre e mbetur përgjatë
jetës së përdorimit të parashikuar, duke përdorur metodën lineare. Normat vjetore të mëposhtme janë
përdorur për zhvlerësimin e pronës, impianteve dhe pajisjeve:
Investimi ne pasuri te huaj

5%

Pajisjet, mobilieritë, kompjuterët

15%

Nëse ka një tregues se ka pasur një ndryshim të rëndësishëm në normën e zhvlerësimit, jetën e
dobishme ose vlerën e mbetur të një pasurie, zhvlerësimi i kësaj pasurie rishikohet në mënyrë
prospektive për të pasqyruar pritshmëritë e reja.

3.3 Stoqet
Kostoja e stoqeve përfshinë kostot e ndërlidhura drejtpërdrejt me blerjet, njësitë e shitjeve.
Raportimi i stoqeve është bërë me çmimin e kostos.
3.4 Të arkëtueshme dhe kerkesat tjera tregtare
Të arkëtueshmet tregtare janë regjistruar fillimisht me shumën e arkëtuar kundër shitjes së
produkteve. Më pas të arkëtueshmet tregtare janë dhënë në koston nominale minus lejimi për borxhet e
dyshimta.

3.5 Paraja dhe ekuivalentet e parasë
Paraja dhe ekuivalentet e parasë përfshijnë të holla në bankë dhe në dorë. Për qëllime të rrjedhës së
parasë, paraja dhe ekuivalentet e parasë përfshijnë para në dorë dhe të parave të gatshme të mbajtura
në bankat, duke përfshirë depozitat me afat maturimi më pak se tre muaj.
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3.6 Njohja e të Hyrave
Të hyrat nga shitja e mallrave njihen kur mallrat janë dorëzuar dhe pronësia është bartur.
Të ardhurat maten me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar ose të arkëtueshme. Të ardhurat
zvogëlohen
për kthimet e konsumatorëve, zbritjet dhe lejimet tjera të ngjashme.

3.7 Detyrimet
Një detyrim njihet në qoftë se, si rezultat i ngjarjeve në të kaluarën, Kompanisë i lindin detyrime ligjore
ose konstruktive të cilat mund të parashikohen me besueshmëri dhe është e mundur që të ndodhë një
dalje e përfitimeve ekonomike për shlyerjen e detyrimit.

3.8 Llogarit e pagueshme
Llogarit e Pagueshme njihen kur shuma është e përcaktueshme dhe obligimi për te paguar këtë shume
ekziston
si rezultat i veprimtarive ekonomike. Ato paraqiten sipas kostos.

3.9 Kreditë bankare dhe mbitërheqjet
Shpenzimet e interesit regjistrohen në bazë të metodës së interesit efektiv dhe janë përfshirë në
shpenzimet financiare.

3.10 Shpenzimet e periudhës
Shpenzimet janë njohur ne momentin e ndodhjes
Shpenzimet operative dhe shpenzimet tjera njihen në Pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve në
datën e kryerjes së shërbimit, marrjes së përfitimit ose në datën e origjinës.
Kostot e huamarrjes
Të gjitha kostot e huamarrjes njihen në pasqyrën e të ardhurave në periudhën në të cilën kanë ndodhur.
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3.2 Makineritë dhe pajisjet

€

Pajisjet,
mobilieritë,
kompjuterët
€

417,586
1,936
419,522

356,331
56,900
413,231

108,129
17,943
126,072

882,046
76,779
958,825

-

85,280
46,636
-

8,908
5,858
-

94,188
52,494
-

Pasuri të
paprekshme
Kostoja
Më 1 janar 2017
Shtesat gjatë vitit
Transferet
Riklasifikimet
Shlyerjet
Më 31 dhjetor 2017
Zhvlerësimi i akumuluar dhe
dëmtimi
Më 1 janar 2017
Zhvlerësimi vjetor
Dëmtimi
Minus –zhvlerësimi i akumuluar në
pasuritë e shlyera
Më 31 dhjetor 2017
Vlera neto
Më 31 dhjetor 2017

-

Investimi ne
pasuri te huaj

Gjithsej

€

€

-

-

131,917

14,766

146,683

419,522

281,315

111,305

812,142

3.4 Llogaritë e Arketueshme
Pershkrimi
Albi Shopping Shpk
Aztech
Ardi Co
Albi Commerce Shpk
IPKO
Raiffeisen Bank
Betim Humolli
B & B Collection

Llogarite e tjera të arketueshme nga pos
Gjithsejt llogaritë e arketushme

Viti i mbyllur me 31
Dhjetor 2017
€
25,837.96
4,900.14
804,934.53
4,200.31
2,749.98
3,054.99

Viti i mbyllur me 31
Dhjetor 2016
€
7,554.80
136,735.81

2,000.00

2,500.00
2,000.00

8,843.68
856,521.59

148,790.61
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3.4 Kerkesat tjera

Pershkrimi

Viti i mbyllur me 31
Dhjetor 2017
€

Parapagim per Rossi Srl
Parapagim per Natuzzi shpk

Gjithsejt kerkesat tjera

Viti i mbyllur me 31
Dhjetor 2016
€
1,500.00

1,310.03

1,310.03

1,500.00

3.5 Paraja
Pershkrimi
Paraja e gatshme ne arke
TEB
TEB POS
RBKO POS
BKT
BKT POS
BEK
BEK POS
NLB
PCB-USA$
Pcb
Pcb POS
Teb USA$

Gjithsejt Paraja e Gatshme

Viti i mbyllur me 31
Dhjetor 2017
€

Viti i mbyllur me 31
Dhjetor 2016
€

367,236
1,106
5,767
2,155
10,986
942
38
2,017
41
50

294,715
1,734
1,549
544
839
1,076
97
25

3,532
196

96

394,065

300,675

Viti i mbyllur me 31
Dhjetor 2017
€
3,621,033.15
36,556.21
3,657,589.36

Viti i mbyllur me 31
Dhjetor 2016
€
2,928,619.97
17,442.11
2,946,062.08

3.6 Te hyrat
Pershkrimi

Te hyrat nga shitja
Te hyrat tjera financiare
Gjithsejt te hyrat
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3.7 Detyrime
Pershkrimi
Detyrime afatgjata
Detyrime afatshkurta
Mbiterheqjet
Obligimi per Tvsh
Tatimi ne Fitim
Tatimi ne Qira
Tatimi ne paga i pagushem
Kontributi i pagushem
Detyrime tjera
Gjithsejt Detyrimet afatshkurta
Gjithsejt Detyrimet

Viti i mbyllur me 31
Dhjetor 2017
€
125,984.82

Viti i mbyllur me 31
Dhjetor 2016
€
446,564.55

124,988.19
46,952.14
36,021.45
1,047.89
1,054.01
2,294.62
8,446.65
220,804.95

123,130.83
28,960.45
20,315.12
4,561.37
2,359.54
179,327.31

346,789.77

625,891.86

3.8 Llogaritë e Pagushme
Pershkrimi
Albi Commerce
Geox
Adetex
Sportina
Ardi Co Shpk
Intereuropa
Okaidi
Eurofesn Trejd Timberland
Fashion Company
Celio
Ozdilek
Bomi 10
P.Bitsiani
Eurofiel Conffecion
Llogarite e tjera të pagueshme

Gjithsejt llogaritë e pagushme

Viti i mbyllur me 31
Dhjetor 2017
€

Viti i mbyllur me 31
Dhjetor 2016
€

34,153.38
60,094.92

85,942.29
90,155.61
55,000.00
9,000.00

19,008.50

357972.68
18,950.10
83,685.81
39,935.67
12,019.39
12,999.19
147,019.63
14,098.19
12,992.49
102,457.96
48,413.72

13,197.30
17,860.96
66,463.67

122,248.39
72,066.66

963,801.63

594,961.19

24,103.62
38,922.69
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3.10 Shpenzimet Operative
Pershkrimi
Shpenzimet energjise elektrike
Shpenzimet Telefon & Internet
Shpenzimet e shpedicionit
Shpenzimet e marketingut
Shpenzimet operative
Shpenzimet e sigurimit
Shpenzimet e qirase
Shpenzimet e higjenes
Shpenzimet e udhetimit
Shpenzimet e reprezentacionit
Shpenzimet e mirembajtjes
Shpenzimet bankare

Shpenzimet tjera
Gjithësejt shpenz. operative-administ.
Shpenzimet e zhvlersimit
Shpenzimet financiare
Gjithsejt Shp Operative + shp e zhvlersimit

Viti i mbyllur me 31
Dhjetor 2017
€

Viti i mbyllur me 31
Dhjetor 2016
€

650.27
4,736.12
11,620.00
61,282.18
81,610.14
3,648.66
119,469.72
2,047.75
22,610.92
14,390.71
15,534.96
55,781.98

18,382.19
4,751.12
10,685.00
46,907.36
77,657.44
4,867.64
110,728.62
2,463.67
15,360.45
12,312.19
11,572.97
57,016.62

393,383.41
52,494.55
26,351.87
472,229.83

372,705.27
49,292.48
57,400.05
479,397.80

Viti i mbyllur me 31
Dhjetor 2017
€
850,773.64
2,137,822.38
2,988,596.02
760,548.61
2,228,047.41

Viti i mbyllur me 31
Dhjetor 2016
€
791,733.93
1,959,729.67
2,751,463.60
850,773.64
1,900,689.96

Viti i mbyllur me 31
Dhjetor 2017
€
265,953.43
13,297.67

Viti i mbyllur me 31
Dhjetor 2016
€
280,631.90
14,031.60

279,251.10

294,663.50

3.11 Kmsh
Pershkrimi
Stoku ne filllim
Blerjet gjatë vitit
Totali I stoqeve ne dispozicion
Stoku ne fund
Gjithsejt Kmsh

3.12 Kosto e personelit
Pershkrimi
Pagat bruto
Kontributi i pundhenesit
Gjithsejt kosto e personelit

Pasqyra financiare janë aprovuar nga menaxhmenti dhe janë autorizuar për publikim.
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ALBI FASHION SHPK
BILANCI I GJENDJËS
31.12.2016

31.12.2017

Assets ( Pasurit )
Cash (Paraja e Gatshme)

300,675.41 €

394,065.88 €

Account Receivable (Llogarit e Arketushme)

148,790.61 €

856,521.59 €

Inventory (Stoqet)

850,773.64 €

760,548.61 €

1,500.00 €

1,310.03 €

1,301,739.66 €

2,012,446.11 €

Other Assets (Pasurite e paprekshme)

417,586.00 €

419,522.00 €

Fixed Assets at cost (Pasurit fikse te prekshme)

315,120.76 €

327,950.84 €

Investime pasuri te huaj (Investments in foreign asset)

104,442.89 €

117,163.75 €

Accumulted Depreciation ( Zhvlersimi I Akumuluar)

49,292.48 €

52,494.55 €

Neto Fixed Assets ( Pasuri Fikse -vlera e tyre Neto)

370,271.17 €

392,620.04 €

2,089,596.83 €

2,824,588.15 €

Account Payable ( Llogarit e pagushme)

594,961.19 €

963,801.63 €

Accrued Expenses ( Detyrimet Akruale)

0.00 €

0.00 €

123,130.83 €

124,988.19 €

56,196.48 €

95,816.76 €

Current Liabilities ( Gjithsejte Detryimet Afatshkurta)

774,288.50 €

1,184,606.58 €

Long-Term Debt ( Detyrimet Afatgjata)

446,564.55 €

125,984.82 €

Kapital Stock ( Kapitali I Kontriburar)

628,148.07 €

868,743.78 €

0.00 €

37,000.00 €

Retained Earnings (Fitimi I mbajtur)

240,595.71 €

608,252.97 €

Shareholders' Equity ( Gjithsejt Kapitali)

868,743.78 €

1,513,996.75 €

2,089,596.83 €

2,824,588.15 €

Prepaid Expenses (Parapagimet)
Current Assets (Gjithsejt Pasuria Qarkulluese)

Total Assets ( Gjithsejte Pasurite)
Liabilities and Equity (Detyrimet dhe Kapitali)

Current Portion of Debt (Detyrimet tjera Afatshkurtera)
Income Taxes Payable (Detyrimet ndaj tatimeve)

Deponim Kapitali

Total Liabilities and Equity ( Gjithsejte Detyrimet dhe Kapitali)
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ALBI FASHION SHPK
PASQYRA E TË ARDHURAVE
01.01.2016-31.12.2016
2,928,619.97 €

01.01.2017-31.12.2017
3,621,033.15 €

Kosotja e mallit te shitur (KMSH)
Fitimi Bruto

1,900,689.96 €
1,027,930.01 €

2,228,047.41 €
1,392,985.74 €

Shpenzimet energjise elektrike
Current expenses
Shpenzimet Telefon & Internet
Air condition expenses
Shpenzimet e pagave
Salary expenses
Kontributet pensionale
Pension contribute
Shpenzimet e shpedicionit
Shpedition expenses
Shpenzimet e marketingut
Marketing expenses
Shpenzimet operative
General operative expenses
Shpenzimet e sigurimit
Insurance expenses
Shpenzimet e qirase
Rent expenses
Shpenzimet e higjenes
Hygien expenses
Shpenzimet e udhetimit
Travel expenses
Shpenzimet e zhvlersimit
Depreciation expenses
Shpenzimet e reprezentacionit
Reprezentatiton expenses
Shpenzimet e mirembajtjes
Maintenance expenses
Shp e provizioneve bankare
Bank provision
Interes-i Overdraft

18,382.19 €

650.27 €

4,751.12 €

4,736.12 €

280,631.90 €

265,953.43 €

14,031.60 €

13,297.67 €

10,685.00 €

11,620.00 €

46,907.36 €

61,282.18 €

77,657.44 €

81,610.14 €

4,867.64 €

3,648.66 €

110,728.62 €

119,469.72 €

2,463.67 €

2,047.75 €

15,360.45 €

22,610.92 €

49,292.48 €

52,494.55 €

12,312.19 €

14,390.71 €

11,572.97 €

15,534.96 €

50,894.91 €

48,620.41 €

6,121.71 €

7,161.57 €

716,661.25 €
311,268.76 €
57,400.05 €
253,868.71 €
17,442.11 €
271,310.82 €
30,715.12 €
240,595.70 €

725,129.06 €
667,856.68 €
26,351.87 €
641,504.81 €
36,556.21 €
678,061.02 €
69,808.05 €
608,252.97 €

Te hyrat nga shitja

Shpenzimet operative
Fitimi Operativ
Shp e kamates
Fitimi para Tatimit
Te hyrat tjera
TOTAL Te hyrat para Tatimit
Tatimi ne Fitim
Fitimi Neto
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