Emërtimi dhe Forma ligjore : AKDIE - OJF
NIPT-I K 82311451 P
Adresa e Selisë: Blv. B.Curri, Shk 14, Hyrja 256, Tirane
Data e Krijimit
11/11/2008
Nr. i Rregjistrimit Tregtar
Veprimtaria Kryesore : Administrimi i të drejtave të artistëve interpretues/ekzekutues

PASQYRAT

FINANCIARE

(Në zbatim të Standartit Kombëtar të Kontabilitetit nr. 2 dhe ligjit Nr. 9228, Datë
29.04.2004 " Për Kontabilitetin dhe Paqyrat Financiare")

Viti

2017

Pasqyrat Financiare janë individuale
Pasqyrat Financiare nuk janë të konsoliduara
Pasqyrat Financiare janë të shprehura në lekë
Paqyrat Finaniare janë të rrumbullakosura

Periudha Kontabël e Paqyrave Financiare

Nga 01.01.2017
Deri 31.12.2017

Data e mbylljes së Pasqyrave Financiare 24.01.2018

`` A.K.D.I.E.`` O.J.F. 31.12.2017
në lekë

1. Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci) 31 Dhjetor 2017
Zëri i Bilancit

A

AKTIVET

I

Aktivet Afatshkurtra

1

Mjete monetare

1

2

Investime :

a)
b)
c)

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

3

Totali
Të drejta të arkëtueshme :

a)
b)
c)
d)
e)
4

Shenime

Nga aktiviteti i shfrytëzimit
Nga njësitë ekonomike brenda grupit
Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse
Të tjera
Kapital i nënshkruar i papaguar
Totali
Inventarët:

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

Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme
Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte
Produkte të gatshme
Mallra
Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri)
AAGJM të mbajtura për shitje
Parapagime për inventar
Totali

5
6

Shpenzime të shtyra
Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara

2

2017
5,612,072.00

2016
10,902,912.00

4,371,166.00

9,362,661.00

841,419.00

5,961,559.00

3,529,747.00
3,403,627.00
126,120.00
3,529,747.00
-

3,401,102.00
3,370,027.00
31,075.00
3,401,102.00
-

-

I-Aktive totale afatshkurtra

-

4,371,166.00

9,362,661.00

Aktive Afatgjata

1,240,906.00

1,540,251.00

1

Aktive financiare:

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

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
Aktivet materiale:

1,240,906.00
1,090,679.00
150,227.00
1,240,906.00

1,540,251.00
1,363,349.00
176,902.00
1,540,251.00

II

2
a)
b)
c)
d)

Toka dhe ndërtesa
Impiante dhe makineri
Të tjera Instalime dhe pajisje
Parapagime për aktive materiale dhe në proces
Totali

3

3
4

Aktive Biologjike
Aktive jo materiale:

a)
b)
c)

ngjashme
Emri i Mirë
Parapagime për AAJM
Totali

5

Aktive tatimore të shtyra
II-Aktive totale afatgjata
Aktive totale (I+II)

1,540,251.00

5,612,072.00

10,902,912.00

-
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1. Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci) 31 Dhjetor 2017
Zëri i Bilancit

1,240,906.00

Shenime

-

në lekë
2017
5,612,072.00

2016
10,902,912.00

B

DETYRIME DHE KAPITALI

I

Detyrimet afatshkurtra

5,612,072.00

10,902,912.00

1
a)
b)
c)
d)
e)

Detyrime afatshkurtra:

5,612,072.00

10,902,912.00

Titujt e huamarrjes
Detyrime ndaj institucioneve të kredisë
Arkëtimet në avancë për porosi
Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit
Dëftesa të pagueshme

2,573,538.00
-

5,179,573.00
-

f)
g)
h)
i)
j)

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 pagueshmem ndaj artistëve

2
3
4

Totali
Të pagueshme për shpenzime të konstatuara
Të ardhura të shtyra
Provizione
I-Totali i Detyrimeve afatshkurtra

4

5
6
7

-

193,620.00
344,914.00
2,500,000.00
5,612,072.00
-

553,274.00
104,007.00
5,066,058.00
10,902,912.00
-

5,612,072.00

10,902,912.00

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

5

Totali
Detyrime tatimore të shtyra
II-Totali i Detyrimeve afatgjata
Detyrime totale(I+II)

III

5,612,072.00

10,902,912.00

Kapitali dhe Rezervat

-

-

1
2
3
4

Kapitali i Nënshkruar
Primi i lidhur me kapitalin
Rezerva rivlerësimi
Rezerva të tjera

-

-

a)
b)
c)
5
6

Rezerva ligjore
Rezerva statutore
Rezerva të tjera
Fitimi i pashpërndarë
Fitim / Humbja e Vitit

-

-

III-Totali i Kapitalit
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT
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5,612,072.00
-

10,902,912.00
-
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2.a1. Pasqyra e Performancës (Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)
Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës
N.r.
1
2

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

3

Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar

4
5
a)
b)
6
a)

Të ardhura të tjera të shfrytëzimit
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme
Të tjera shpenzime

b)
c)
7
8
9
10
a)
b)

Shpenzime të personelit
Paga dhe shpërblime
Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur
veçmas nga shpenzimet për pensionet)
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale
Shpenzime për fondin e artistëve
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

Shenime

në lekë
2017

2016

7,246,185.00

12,367,791.00

-

-

-

-

(1,120,320.00)
(960,000.00)

(917,262.00)
(786,000.00)

(160,320.00)

(131,262.00)

(322,128.00)
(6,560,973.00)
659,000.00
659,000.00

(399,804.00)
(3,650,729.00)
(2,290,005.00)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ekonomike brenda 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
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:
Detyrimet ndaj Artistëve
Fonde për periudha të ardhme
Pasqyrat Financiare lexohen se bashku me shenimet shpjeguese

(33,843.00)
(33,843.00)
(132,079.00)
-

(43,933.00)
(43,933.00)
5,066,058.00
-

(132,079.00)

5,066,058.00

2,500,000.00
(2,632,079.00)

5,066,058.00
-

-
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2. Pasqyra e Performancës (Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)
Formati 2 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas funksionit
ne lekë
N.r.
1
2

3
4

P Ë R SH K R I M I
Të ardhura të shfrytëzimit
Kosto të shitjeve (përfshirë shpenzime të amortizimit
dhe zhvlerësimit)
Fitimi/humbja bruto
Shpenzime të shpërndarjes (përfshirë shpenzime të
amortizimit dhe zhvlerësimit)
Shpenzime administrative (përfshirë shpenzime të

5
a)

amortizimit dhe zhvlerësimit)
Të ardhura të tjera
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit
Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa

b)

pjesëmarrëse(paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë

Shenime

2017

2016

7,246,185.00
7,246,185.00
(8,003,421.00)
659,000.00
659,000.00

12,367,791.00
12,367,791.00
(7,257,800.00)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ekonomike brenda 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

d)

6

ngjashme(paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë
ekonomike brenda grupit)
Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve

7

financiare të mbajtura si aktive afatshkurtra
Shpenzime financiare
Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme(paraqitur

a)

veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike

b)

brenda grupit)
Shpenzime të tjera financiare

8

Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet
Fitimi/Humbja para tatimit

9
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:
Detyrimet ndaj Artistëve
Fonde për periudha të ardhme

(33,843.00)
(33,843.00)
(132,079.00)
-

(43,933.00)
(43,933.00)
5,066,058.00
-

(132,079.00)

5,066,058.00

2,500,000.00
(2,632,079.00)

5,066,058.00
-
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-

`` A.K.D.I.E.`` O.J.F. 31.12.2017
2.a2.Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse
në lekë
N.r.

P Ë R SH K R I M I

1

Fitimi/Humbja e vitit

2

Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:

a)
b)
c
d

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:

Detyrimet ndaj Artistëve
Fonde për periudha të ardhme
Pasqyrat Financiare lexohen se bashku me shenimet shpjeguese

Shenime

2017

2016

(132,079.00)

5,066,058.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(132,079.00)

2,500,000.00
(2,632,079.00)

5,066,058.00

5,066,058.00
-

`` A.K.D.I.E.`` O.J.F. 31.12.2017
3. Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare
Sipas metodës direkte . Direct method
N.r.
A
1
2
3
4

P Ë R SH K R I M I

në lekë
Shenime

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

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

2016

8,661,824.00

14,817,949.00

(962,420.00)

(3,712,227.00)

(12,819,544.00)
(5,120,140.00)
-

(8,390,730.00)
2,714,992.00
-

(5,120,140.00)

2,714,992.00

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
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

8

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

(5,120,140.00)

2,714,992.00

5,961,559.00

3,246,567.00

fillim te periudhes kontabel
Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare ne

9

841,419.00

5,961,559.00

fund te periudhes kontabel
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SHENIMET SHPJEGUESE
Mbajtja e kontabilitetit është mbështetur në SKK Nr 1, 2 si dhe në ligjin Nr. 9228 Datë 29/04/2004 "Për
Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare". Llogaritjet për shpenzimet e mallrave të shitura janë bërë sipas metodës
metodës së mesatares së ponderuar; amortizimi sipas metodës me vlerë të mbetur. Shpjegimet analitike për
pozicionet e llogarive dhe paraqitjes së tyre po i japim më poshtë:
1 Mjete Monetare, Pasqyra e Pozicionit Financiar
a Vlera monetare në arkë (llog 531)
b Vlera monetare në bankë (llog 512)
c Vlera monetare në total

303,950
537,469
841,419

Për vlerat monetare në valutë është përdorur kursi i shpallur nga Banka e Shqipërisë në datë 29.12.2017
konkretisht për valutën EURO me kurs 1 Euro = 132.95 ALL dhe valuta USD me kurs 1 USD = 111.10 ALL
Detajet paraqiten në tabelën e Mjeteve Monetare
2 Nga aktiviteti i shfrytëzimit, Pasqyra e Pozicionit Financiar
Vlera 3.403.627 pasqyron të drejtat e njësisë ekonomike për të arkëtuar nga klientët, gjëndja debitore e llog. 411
3 Aktivet Materiale, Pasqyra e Pozicionit Financiar
a Mjete Transporti (llog 215)
b Paisje Zyre dhe Informatike (llog 218)
c Vlera e Aktiveve Materiale në total

1,090,679
150,227
1,240,906

Vlera e Aktiveve Materiale pasqyron Vlerën Neto Kontabile në fund të Periudhës Ushtrimore. Për aktivet
materiale si metodë amortizimi është përdorur metoda e vlerës së mbetur.
Detajet paraqiten tek tabela e gjendjes dhe ndryshimeve për Aktivet Materiale si dhe tabela e llogaritjes
së amortizimit.
4 Të pagueshme për Aktivitetin e Shfrytëzimit, Pasqyra e Pozicionit Financiar
Vlera 2.573.538 pasqyron të detyrimet e njësisë ekonomike për të paguar ndaj furnitorëve, gjëndja kreditore e llog. 401
bazuar në kontratat egzistuese në fuqi, të miratuara nga Këshilli Ekzekutiv sipas Statutit të AKDIE-s.
5 Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore, Pasqyra e Pozicionit Financiar
Vlera 157.900 pasqyron detyrimin e njësisë ekonomike ndaj punonjësve të saj dhe Institutit të Sigurimeve
Shoqërore, përkatësisht gjendja kreditore e llogarive 421, 431
a Detyrime ndaj punonjësve (llog 421)
b Detyrime ndaj sigurimeve shoq. (llog 431)
c Totali i Detyrimit

129,080
28,820
157,900

6 Të pagueshme për detyrime tatimore, Pasqyra e Pozicionit Financiar
Vlera 344.914 pasqyron detyrimin e njësisë ekonomike ndaj organeve tatimore sipas ndarjes së mëposhtme:
a TVSH për tu paguar (llog 4453)
b Tatimi në Burim (llog 449)
c Totali i Detyrimit

344,914
344,914

7 Të tjera të pagueshme ndaj artistëve, Pasqyra e Pozicionit Financiar
Vlera 2.500.000 pasqyron vlerën që njësia ekonomike duhet të shpërndajë ndaj artistëve. Kjo vlerë do të
shpërndahet në periudhat e ardhshme sipas përcaktimeve statutit dhe vendimeve të organeve përkatëse
vendimarrëse të agjensisë.

Për drejtimin e Njësisë Ekonomike
Naim Aliaj

`` A.K.D.I.E.`` O.J.F. 31.12.2017
GJENDJA E MJETEVE MONETARE
Nr

Pershkrimi
1
2
3
4
5

BANKA NE LEKE
BANKA NE EURO
BANKA NE USD
ARKA

Monedha
LEKE
EURO
USD
LEKE
Totali

Vlera e
Monedhes
429,135.76
790.46
29.18
303,950.00

Kursi
1.00
132.95
111.10
1.00

Shënim: Mjetet monetare në fund të periudhës janë rivlerësuar sipas kursit të këmbimit
të Bankës së Shqipërisë në datë 29.12.2017 (1 Euro = 132.95 Lekë; 1 USD = 111.10 Lekë)

Vlera ne Leke
429,135.76
105,091.66
3,241.90
303,950.00
841,419

`` A.K.D.I.E.`` O.J.F. 31.12.2017
AKTIVET AFATGJATA MATERIALE ME VLERE FILLESTARE 2017
Nr.
1
2
3
4
5
6

Pershkrimi

Sasia

TOKA
NDERTIME
MAKINERI DHE PAISJE
MJETE TRANSPORTI
PAISJE INFORMATIKE
PAISJE ZYRE
TOTALI

Gjendje
01/01/2017
2,482,000
416,543
2,898,543

Shtesa
659,000
22,833
681,833

Pakesime
1,240,000
1,240,000

Gjendje
31/12/2017

1,901,000
439,376
2,340,376

AMORTIZIMI I AKTIVET AFATGJATA MATERIALE 2017
Nr.
1
2
3
4
5
6

Pershkrimi

Sasia

TOKA
NDERTIME
MAKINERI DHE PAISJE
MJETE TRANSPORTI
PAISJE INFORMATIKE
PAISJE ZYRE
TOTALI

Gjendje
01/01/2017
1,118,651
239,641
1,358,292

Shtesa
272,670
49,458
322,128

Pakesime
581,000
581,000

Gjendje
31/12/2017

810,321
289,099
1,099,420

VLERA KONTABEL NETO I AKTIVET AFATGJATA MATERIALE 2017
Nr.
1
2
3
4
5
6

Pershkrimi
TOKA
NDERTIME
MAKINERI DHE PAISJE
MJETE TRANSPORTI
PAISJE INFORMATIKE
PAISJE ZYRE
TOTALI

Sasia

Gjendje
01/01/2017
1,901,000
416,543
2,317,543

Shtesa
22,833
22,833

Pakesime
810,321
289,099
1,099,420

Gjendje
31/12/2017

1,090,679
150,277
1,240,956

