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KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE SH.A. -KESH 
Pasqyra e Konsoliduar e Fitimit ose Humbjes dhe të Ardhurave të Tjera Përmbledhëse për vitin e mbyllur 
më 31 dhjetor 
 (Të gjitha shumat janë në mijë lekë, përveç se ku shprehet ndryshe) 
 

 

Shënimet shpjeguese në faqet 5 deri ne 32 janë pjese përbërese e pasqyrave financiare të konsoliduara. 

 
 
 
 
  
 

     
 Shënime 2014   2013 

        
Të ardhura 16 10,831,993  24,988,629 
Të ardhura të tjera 17 4,920,303  3,576,004 
Materiale në përdorim dhe konsum  (106,162)  (100,268) 
Fitimi bruto  15,646,134  28,464,365 
     
Energji e blerë 18 (9,836,700)  (8,714,626) 
Shpenzime personeli 19 (1,031,550)  (1,078,252) 
Shpenzime amortizimi e zhvlerësimi 6 (1,935,724)  (1,833,387) 
Humbje nga zhvlerësimi 9 (19,653,430)  - 
Shpenzime të tjera 20 (1,476,496)  (4,467,585) 
Fitimi operativ  (18,287,766)   12,370,515 
     
Të ardhura financiare 21 339,908  692,894 
Shpenzime financiare 21 (4,187,575)  (3,763,064) 
Shpenzime financiare neto  (3,847,667)  (3,070,170) 
     
(Humbja)/fitimi para tatimit  (22,135,433)  9,300,345 
     
Tatimi mbi fitimin 22 (105,229)  (1,355,746) 
(Humbja/) fitimi neto për vitin  (22,240,662)  7,944,599 
     
Fitime të tjera përmbledhëse për vitin  -  - 
  -  - 
Totali i (humbjes)/të ardhurave 
përmbledhëse për vitin  (22,240,662)  7,944,599 
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KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE SH.A. -KESH 
Pasqyra e Konsoliduar e Ndryshimeve në Kapital për vitin e mbyllur më 31 dhjetor   
 (Të gjitha shumat janë në mijë lekë, përveç se ku shprehet ndryshe) 
 

  
Kapitali 
aksionar 

Kapital i 
paregjistruar  

Rezerva 
ligjore 

Rezerva të 
tjera 

(Humbje)/fitim
e të mbartura Totali 

Gjendje më 1 janar 2013 17,337,980 2,698,117 1,700,214 46,551,198 11,173,373 79,460,882 
Të ardhura përmbledhëse gjithsej       
Fitimi i vitit - - - - 7,944,599 7,944,599 
Të ardhura përmbledhëse për vitin - - - - 7,944,599 7,944,599 
Transaksione me pronarët       
Transferime të rezervës së rivlerësimit - - - (22,134) 22,134 - 
Rregjistimi i kapitalit të parregjistruar 2,702,117 (2,702,117) - - - - 
Shpërndarja e fitimit të mbartur - - 322,003 5,474,057 (5,796,060) - 
Dividentët e paguar - - - - (644,006) (644,006) 
Totali i transaksioneve me pronarët 2,702,117 (2,702,117) 322,003 5,451,923 (6,417,932) (644,006) 
Gjendja më 31 dhjetor 2013 20,040,097 (4,000) 2,022,217 52,003,121 12,700,040 86,761,475 
Humbja përmbledhëse       
Humbja e vitit - - - - (22,240,662) (22,240,662) 
Humbja përmbledhëse për vitin - - - - (22,240,662) (22,240,662) 
Transaksione me pronarët       
Transferime të rezervës së rivlerësimit - - - (11,334) 11,334 - 
Shpërndarja e fitimeve të mbartura - - 635,002 10,795,034 (11,430,036) - 
Dividentët e paguar - - - - (1,270,004) (1,270,004) 
Totali i transaksioneve me pronarët - - 635,002 10,783,700 (12,688,706) (1,270,004) 
Gjendja më 31 dhjetor 2014 20,040,097 (4,000) 2,657,219 62,786,821 (22,229,328) 63,250,809 

  

Shënimet shpjeguese në faqet 5 deri ne 32 janë pjese përbërese e pasqyrave financiare të konsoliduara. 
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KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE SH.A. -KESH 
Pasqyra e Konsoliduar e Flukseve Monetare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 
(Të gjitha shumat janë në mijë lekë, përveç se ku shprehet ndryshe) 
 

 
Shënimet shpjeguese në faqet 5 deri ne 32 janë pjese përbërëse e pasqyrave financiare të konsoliduara. 

 Shënime 2014   2013 
     
Flukset monetare neto nga aktivitetet operative     
(Humbja)/ Fitimi para tatimit  (22,135,433)  9,300,345  
Rregullime për:     
Amortizim dhe zhvlerësim 6 1,935,724   1,833,387  
Humbje nga zhvlerësimi 9 19,653,430   0  
Të ardhura nga subvencionet dhe grantet 17 (4,488)  (5,303) 
Të ardhura nga interesat 21 (339,908)  (360,790) 
Shpenzime për interesa 21 2,579,445   2,799,820  
Ndryshimi në vlerën e drejtë të huave 21 1,025,897   963,244  
     
Ndryshime në kapitalin qarkullues:     
Inventarët  65,231   (43,894) 
Të arkëtueshme nga klientë dhe aktive të tjera  (9,516,440)  (18,092,014) 
Të pagueshme tregtare dhe të tjera  3,532,997   1,268,774  
  (3,203,545)  (2,336,431) 
Interes i paguar  (2,241,431)  (2,047,230) 
Tatim mbi fitimin i paguar  (208,773)  (90,376) 
Flukset monetare neto nga aktivitetet operative  (5,653,749)  (4,474,037) 
     
Flukset e parasë nga aktivitetet investuese     
Blerje e aktiveve afatgjata materiale  (2,668,373)  (1,517,400) 
Hua të dhëna palëve të treta, neto  490,595   745,776  
Interesa të arkëtuara  100,491   151,020  
Flukset neto të parasë të përdorura në aktivitetet 
investuese  

(2,077,287)  (620,604) 

     
Flukset e parasë nga aktivitetet financuese     
Hua të paguara, neto  3,479,899   155,734  
Të hyra nga grantet, neto  7,624   (3,801) 
Flukset neto të parasë nga aktivitetet financuese  3,487,523   151,933  
     
Rënia neto në mjete monetare në arkë e bankë  (4,243,513)  (4,942,708) 
Mjete monetare në arkë e bankë në 1 janar   (28,913,681)  (23,970,973) 
Mjete monetare në arkë e bankë në 31 dhjetor 10 (33,157,194)  (28,913,681) 
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