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1. Historiku i Shoqёrisё 

Operatori i Sistemit të Transmetimit Sh.a. ka përgjegjësinë e vetme të transmetimit të energjisë elektrike 
në Shqipëri. OST aktualisht e ushtron aktivitetin e saj nëpërmjet 6 degëve dhe drejtorisë. Pasqyrat 
financiare të konsoliduara përfshijnë pasqyrat e shoqërisë .Shoqëria u krijua si shoqëri anonime në korrik 
2004 bazuar në vendimin nr. 797 të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, datë 4 dhjetor 
2003. Në bazë të këtij vendimi njësia do të themelohej si rezultat i ndarjes nga Korporata Elektroenergjitike 
Shqiptare Sh.a (“KESH” ose “Shoqëria Mëmë”). Kapitali fillestar, 2 milion Lekë, u regjistrua dhe pagua në 
korrik 2004.  

Në vitin 2006 Shoqëria mori liçencën për transmetim energjie nga Enti Rregullator i Energjisë në Shqipëri 
dhe në vijim nënshkroi një marrëveshje për shërbime transmetimi me KESH-in. Ndarja u krye bazuar në 
pasqyrën e pozicionit financiar të datës 30 qershor 2006. Shoqëria përgatiti pasqyra financiare te 
konsoliduara si një njësi ekonomike e veçantë që nga 1 korriku 2006 dhe jo që nga viti 2004 kur nisën të 
kryheshin transaksionet e para të Shoqërisë.  

Bazuar në urdhrin nr. 329 të Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës së Republikës së 
Shqipërisë (“Ministria”) datë 9 maj 2008, pronësia e OST kaloi nga KESH sha METE. Duke ndjekur 
instruksionin nr 10540/17 te Ministrisë, OST u nda nga KESH nga data 1 janar 2008. 

Mbështetur në vendimin Nr. 20, datë 10 nëntor 2010 të Këshillit Mbikëqyrës, u krijua shoqëria OST 
Security Sh.a. me nje kapital fillestar prej 4 milion  lekë, të zotëruar 100% nga OST. OST Security u 
regjistrua në QKR më 1 dhjetor 2010. Objekti i veprimtarisë së kësaj shoqërie është ruajtja e objekteve ne 
pronësi dhe administrim të OST.  
 
Ne baze te Urdherit  te Aksionerit e Vetem, Ministrit te Ekonomise Tregtise dhe Energjetikes nr.750 date 
07.10.2011 “Per zmadhimin  e kapitalit te sh.a  Operatori i Sistemit te Transmetimit” eshte bere 
zmadhimi i kapitalit themeltare te OST sh.a me vleren 3.125.347.000 leke. Ky veprim eshte pasqyruar 
ne QKR ne daten 8.11.2011. 
 
Ne baze te Urdherit  te Aksionerit e Vetem, Ministrit te Ekonomise Tregtise dhe Energjetikes nr.331 date 
20.04.2012 “Per zmadhimin  e kapitalit te sh.a  Operatori i Sistemit te Transmetimit” eshte bere 
zmadhimi i kapitalit themeltare te OST sh.a me vleren 1.406.016.000 leke.  
 
Ne baze te Urdherit  te Aksionerit e Vetem, Ministrit te Ekonomise Tregtise dhe Energjetikes nr.706 date 
31.10.2012 “Per zmadhimin  e kapitalit te sh.a  Operatori i Sistemit te Transmetimit” eshte bere 
zmadhimi i kapitalit themeltare te OST sh.a me vleren 330.249.000  leke.  
 
Kapitali  Themeltar I shoqerise behet 6.564.667.000 leke, i barabarte me 6.564.667 aksione me vlere  
nominale 1000 leke secila. 
 
Objekti i aktivitetit te OST sh.a i percaktuar ne statutin e shoqerise eshte : 
 

 Operimin e rrjetit te transmetimit nga pikpamja fizike (posedim, mirembajtje dhe zgjerim) 
(ORrT ); 

 Operimin e Sistemit nga pikepamja e dispecerimit (OS); 

 Operimin e Tregut (duke siguruar qe informacioni per likuidimin e kontratave është i 
disponueshem, qe me pas mund te sherbeje si nje burse e energjisë elektrike).” 
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Administratori i shoqerise eshte Z. Arben Ibroja.  
 
Shoqeria eshte subjekt i tatimpaguesve te medhenj me NIPT K42101801N, kodi fiskal 3709539. 
 
Selia ekzistuese e shoqërise ёshtё vendosur ne Bulevardi “Gjergj Fishta” Nr.10, Tirane, (Shqipëri) 
dhe numri i punonjësve në 31 Dhjetor 2012 eshte 730 (nr.Fizik) dhe numri mesatar vjetor eshte 724  
(723 punonjes ne vitin 2011).Numri i punonjesve te OST security eshte 171 per vitin 2012.- 
 
 

1. Bazat e përgatitjes 

(a) Deklarata e përputhshmërisë 

Pasqyrat financiare të konsoliduara janë përgatitur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të 
Raportimit Financiar (SNRF). 

(b) Bazat e matjes 

Pasqyrat financiare të konsoliduara janë përgatitur bazuar në koston historike. Aktivet  Afat Gjata 
Materiale jane matur me vleren e drejte, efektet e ketij vlersimi jane pasqyruar ne pasqyrat financiare te 
vitit 2012. 

(c) Përdorimi i vlerësimeve dhe gjykimeve 

Përgatitja e pasqyrave financiare në përputhje me SNRF kërkon që drejtimi i shoqërisë të kryejë gjykime, 
çmuarje dhe supozime të cilat ndikojnë në aplikimin e politikave dhe shumave të raportuara të aktiveve 
dhe detyrimeve, të ardhurave dhe shpenzimeve. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë si pasojë e 
këtyre çmuarjeve.  

Çmuarjet dhe supozimet rishikohen në mënyrë të vazhdueshme. Rishikimet e çmuarjeve kontabël njihen 
në periudhën në të cilën vlerësimi rishikohet dhe në periudhat e ardhme nëse ato ndikohen.Në veçanti, 
informacionet mbi elementë të rëndësishëm në vlerësimin e pasigurive dhe gjykime kritike për aplikimin e 
politikave kontabël që kanë efekt material në vlerat kontabël në pasqyrat financiare të konsoliduara 
përshkruhen në shënimin 5. 

2. Përmbledhja e politikave kontabël 

Politikat kontabël të paraqitura më poshtë janë zbatuar në mënyrë konsistente për të gjitha periudhat e 
paraqitura në këto pasqyra financiare dhe janë aplikuar në mënyrë të njëjtë nga të gjitha njësitë. 

(a) Baza e konsolidimit (Njesite Opertaive) 

(i)  Njesite  

Njesit operative janë njësi të kontrolluara nga Shoqëria. Kontrolli ekziston atëherë kur Shoqëria ka 
fuqinë të drejtojë politikat financiare dhe operacionale të një njësie, me qëllim që të përfitojë nga 
aktivitetet e saj. Në vlerësimin e kontrollit, merren në konsideratë të drejtat potenciale votuese që janë 
aktualisht në fuqi. Pasqyrat financiare të njesive janë të përfshira tek pasqyrat financiare të konsoliduara 
që nga data e fillimit të kontrollit deri në datën e mbarimit të tij. Pasqyrat financiare janë përgatitur duke 
u bazuar ne politika kontabël uniforme për transaksione të ngjashme dhe çështje të tjera në kushte të 
njëjta. 

(ii)  Transaksionet e eliminuara gjatë konsolidimit   

Tepricat brenda grupit, dhe ndonjë shumë e parealizuar e të ardhurave dhe shpenzimeve që vijnë nga 
transaksionet brenda grupit, janë eliminuar gjatë përgatitjes së pasqyrave financiare të konsoliduara. 
Fitimet e parealizuara janë eliminuar gjatë përgatitjes së pasqyrave financiare të konsoliduara. Humbjet 
e parealizuara janë eliminuar në të njëjtën mënyrë si fitimet e parealizuara, por deri në masën që nuk ka 
evidencë për rënie të vlerës. 
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(b) Transaksionet në monedhë të huaj 

Transaksionet në monedha të huaja konvertohen në monedhën funksionale me kursin e datës së 
transaksionit. Aktivet dhe detyrimet monetare në monedha të huaja konvertohen në monedhën 
funksionale me kursin e datës së raportimit. 

Fitimi apo humbja nga kursi i këmbimit për zërat monetarë është diferenca midis kostos të amortizuar në 
monedhën funksionale në fillim të periudhës, e rregulluar me interesin efektiv dhe pagesat gjatë 
periudhës, dhe kostos të amortizuar në monedhë të huaj të konvertuar me kursin e këmbimit në fund të 
periudhës. Aktivet dhe detyrimet jo-monetare në monedhë të huaj që maten me vlerë të drejtë 
konvertohen në monedhë funksionale me kursin e këmbimit në datën kur është vendosur vlera e drejtë. 
Diferencat e kursit të këmbimit nga rikonvertimi njihen si fitim ose humbje. 
Kurset e kembimit me te rendesishme jane : 

               31 Dhjetor 2012               31 Dhjetor 2011 

1 EUR 139.59                   138,93 
1 USD        105.85                   107.54 
1 CHF 115.65                   114.46 
100 YEN 122.93                   138.80 

 

(c) Inventarët 

Inventarët maten me vlerën më të vogël midis kostos dhe vlerës së realizueshme neto. Kostoja e 

inventarëve bazohet në metodën e kostos mesatare të ponderuar dhe përfshin shpenzimet për blerjen e 

inventarëve, kostot e prodhimit apo të transformimit dhe kosto të tjera të ndodhura gjatë sjelljes së tyre 

në vendndodhjen dhe kushtet ekzistuese. Kostoja e inventarit mund të përfshijë edhe transferime nga të 

ardhurat e tjera përmbledhëse të ndonjë fitimi apo humbjeje nga mbrojtjet e kualifikuara të flukseve 

monetare për blerje të inventarit në monedhë të huaj. 

(d) Aktivet afatgjata materiale 

 Njohja dhe matja 
Aktivet afatgjata materiale janë matur me kosto, pakësuar më pas me amortizimin dhe zhvlerësimin. Kosto 
e disa prej zërave të aktiveve afatgjata materiale është përcaktuar duke iu referuar një rivlerësimi të kryer 
sipas PPPK-ve të mëparshëm. Gjatë kalimit të saj drejt SNRF-ve më 1 janar 2006, Shoqëria zgjodhi të 
përdorë mundësinë e vlerës së drejtë si kosto të gjykuar për këta zëra të aktiveve afatgjata materiale. 
Kosto përfshin shpenzime të cilat lidhen drejtpërdrejtë me blerjen e aktivit. Kosto e aktiveve të ndërtuara 
vetë përfshin koston e materialeve dhe të punës së drejtpërdrejtë, çdo kosto tjetër të lidhur direkt me 
sjelljen e aktivit në gjendje pune për përdorimin e synuar, kostot e çmontimit, heqjes së pjesëve dhe 
sjelljes në gjendjen e mëparshme të vendndodhjes së aktivit dhe kostot e kapitalizuara të huave. 
Programet e blerë që janë pjesë integrale e funksionimit të pajisjeve me të cilat lidhen kapitalizohen si 
pjesë e atyre pajisjeve.  
Kur pjesët e një aktivi afatgjatë material kanë jetëgjatësi të ndryshme, ato kontabilizohen si zëra të 
veçantë (pjesë kryesore) të aktiveve afatgjata materiale. Humbja apo fitimi nga shitja apo nxjerrja jashtë 
përdorimit e një pjese të aktiveve afatgjata materiale përcaktohet duke krahasuar çmimin e shitjes dhe 
vlerën kontabël të aktiveve afatgjata materiale dhe njihen për vlerën neto në të ardhura të tjera në fitim ose 
humbje.  
Bazuar ne raportin e rivlersimit te aseteve i miartuar me shkresen Nr.5069/1 date 1.06.2011 i METE 
aktivet afat gjata materiale jane matur me vleren e drejte dhe efektet e ketij rivlersimi jane pasqyruar ne 
pasqyrat financiare te vitit 2011. 
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 Kostot vijuese 
Kosto e zëvendësimit të një pjese të një zëri të aktiveve afatgjata materiale njihet në vlerën kontabël të atij 
zëri nëse pritet që Shoqëria do të ketë përfitime të ardhshme ekonomike nga pjesa zëvendësuese dhe 
kosto e saj mund të matet në mënyrë të besueshme. Kostot e shërbimeve të zakonshme të aktiveve 
afatgjata materiale njihen në fitim ose humbje kur ato ndodhin. 

 

 Amortizimi 
Amortizimi i aktiveve afat gjata material  llogaritet me metoden lineare  duke u bazuar ne  jete gjatesin e 
percaktuar te  cdo aktivi,njekohesisht shoqeria lloagarit amortizim edhe sipas noramve fiskale duke 
pasqyruar efektet e tyre tek  aktivet dhe pasivet tatimore te shtyra. 

   Përmirësimet e tokës dhe ndërtesat  16 - 40 vite 

 Instalime teknike, pajisje dhe makineri    4 - 41 vite 

 Linja te TL  50 - 55 vite 

 Mjete transporti   5 - 12 vite 

 Pajisje zyre dhe informatike   5 - 14 vite 

Toka dhe ndërtimet në proces dhe nuk amortizohen.  

 

(e) Aktivet afatgjata jo-materiale 

Aktivet afatgjata jo-materiale te blerë nga Shoqëria janë matur me vleren e drejte. Shpenzimet vijuese të 
aktiveve afatgjata të patrupëzuara kapitalizohen vetëm kur rrisin përfitimet e ardhshme ekonomike nga 
aktivet specifike me të cilat lidhet. Të gjitha shpenzimet e tjera shpenzohen në momentin që ndodhin.  

Amortizimi njihet në fitim ose humbje me metodën lineare përgjatë jetëgjatësisë së parashikuar të 
aktiveve afatgjata jo-materiale. Jetëgjatësia e parashikuar është 5 vite.  

 

(f) Instrumentet financiarë 

i. Aktivet financiare jo derivative 

Shoqëria fillimisht njeh llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera, dhe depozitat në datën që ato 

krijohen. Të gjithë aktivet e tjera financiare njihen fillimisht në datën e tregtimit, kur Shoqëria bëhet palë 

e kushteve kontraktuale të instrumentit. 

Shoqëria çregjistron një aktiv financiar kur skadojnë të drejtat kontraktuale të Shoqërisë mbi flukset e 

parasë së aktivit financiar ose kur Shoqëria transferon të drejtën kontraktuale për të marrë flukset e 

parasë nga aktivi financiar në një transaksion në të cilin gjithë rreziqet dhe përfitimet nga pronësia e 

aktivit financiar transferohen. Ndonjë interes në aktivet financiare të transferuara që krijohet apo mbahet 

nga Shoqëria, njihet si një aktiv apo detyrim i veçantë. 

Aktivet dhe detyrimet financiare paraqiten me vlerë neto në pasqyrën e pozicionit financiar atëherë dhe 

vetëm atëherë kur Shoqëria ka një të drejtë ligjore për të netuar shumat e tyre, dhe ka për qëllim ose të 

shlyejë shumën neto, ose të realizojë aktivin dhe të shlyejë detyrimin njëkohësisht. 

ii. Llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjerat 

Llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera janë aktive financiare me pagesa fikse apo të 

përcaktueshme të cilat nuk janë të kuotuara në një treg aktiv. Aktive të tilla njihen fillimisht me vlerën e 

drejtë plus kostot të lidhura direkt me transaksionin.  
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Mjetet monetare dhe ekuivalente me to përfshijnë mjetet monetare gjendje si dhe depozitat në të parë 

me afat fillestar maturimi jo më të madh se tre muaj. Llogaritë debitore bankare të pagueshme në të 

parë që përbëjnë një pjesë të rëndësishme të menaxhimit të mjeteve monetare të Shoqërisë përfshihen 

në mjetet monetare dhe ekuivalente me to në pasqyrën e flukseve monetare.  

iii. Detyrimet financiare jo të prejardhura 

Shoqëria fillimisht i njeh detyrimet financiare në datën e tregtimit, kur Shoqëria bëhet palë e kushteve 

kontraktuale të instrumentit. 

Shoqëria e çregjistron një detyrim financiar kur detyrimet e saj kontraktuale shlyhen ose anulohen apo 

përfundojnë. 

Aktivet dhe detyrimet financiare paraqiten me vlerë neto në pasqyrën e pozicionit financiar atëherë dhe 

vetëm atëherë kur Shoqëria ka një të drejtë ligjore për të netuar shumat e tyre, dhe ka për qëllim ose të 

shlyejë shumën neto, ose të realizojë aktivin dhe të shlyejë detyrimin njëkohësisht. 

Detyrimet financiare jo të prejardhura të Shoqërisë janë si vijon: hua, llogari bankare debitore dhe llogari 

të pagueshme tregtare dhe të tjera. 
 
Shpenzimet e lidhura me kreditë (interesit dhe tarifat e tjera) janë të përfshira në Deklaratën e Burimeve 
dhe në Pasqyrën për Përdorimin e Fondeve (si në rastet kur është lidhur një marrëveshje nënhuaje 
midis KESH apo Ministrisë së Financave).  
 
Principali i kredisë, në qoftë se  është  paguar gjatë vitit përkatës, është përfshirë si :  kontributi i KESH / 

OST në pasqyrën e  "Burimi i fondeve" dhe si shpenzim në pasqyrën  e  "Përdorimit të Fondeve".  

Këto detyrime financiare njihen fillimisht me vlerën e drejtë plus kostot të lidhura direkt me 

transaksionin.  

 

(g)Kostot e huamarrjes 

Shoqëria kapitalizon kostot e huave të lidhura direkt me blerjen, ndërtimin ose prodhimin e një aktivi të 

kualifikuar si pjesë e kostos së atij aktivi. 

(h)Provizionet 

Një provizion njihet nëse, si rezultat i një ngjarjeje të shkuar, Shoqëria ka një detyrim aktual ligjor apo të 

tërthortë, i cili mund të vlerësohet në mënyrë të besueshme dhe do të kërkohen flukse dalëse parash 

për shlyerjen e këtij detyrimi. Provizionet përcaktohen duke skontuar flukset e pritshme të ardhshme të 

parasë me një normë para tatimit që pasqyron vlerësimet aktuale të tregut për vlerën në kohë të parasë 

dhe për rreziqet specifike të detyrimit. 

(i)Subvencionet  

Subvencionet njihen fillimisht si të ardhura të shtyra kur ka një siguri të arsyeshme se ato do të merren 

dhe që Shoqëria do të jetë në përputhje me kushtet që i janë bashkëngjitur subvencionit. Subvencionet 

që kompensojnë shpenzimet e ndodhura të Shoqërisë, njihen në mënyrë sistematike në fitim ose 

humbje në të njëjtën periudhë në të cilën ndodhin shpenzimet. Subvencionet që kompensojnë koston e 

aktiveve të Shoqërisë, njihen në mënyrë sistematike në fitim ose humbje përgjatë jetës së dobishme të 

aktivit. 
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(j) Zhvlerësimi i aktiveve jo-financiare 

Vlera kontabël e aktiveve jo-financiare të Shoqërisë, përveç inventarëve dhe aktiveve tatimore të shtyra 

rishikohen në çdo datë raportimi për të përcaktuar nëse ka të dhëna për zhvlerësimin e tyre. Nëse ka të 

dhëna të tilla atëherë vlerësohet vlera e rikuperueshme e aktivit.  

Vlera e rikuperueshme e një aktivi është më e madhja midis vlerës së tij në përdorim dhe vlerës së tij të 

drejtë minus kostot e shitjes. Gjatë vlerësimit të vlerës në përdorim, flukset e ardhshme të pritura të 

parasë skontohen në vlerën e tyre aktuale duke përdorur një normë skontimi para tatimit që pasqyron 

vlerësimet aktuale të tregut  për vlerën në kohë të parasë dhe rreziqet specifike për aktivin. Me qëllim që 

të testohet zhvlerësimi, aktivet që nuk mund të testohen individualisht janë grupuar bashkë në grupin 

më të vogël të aktiveve që gjeneron flukse hyrëse të parave nga përdorimi i vazhdueshëm i aktiveve që 

janë kryesisht të pavaruara nga flukset hyrëse të aktiveve të tjera ose grupeve të tjera të aktiveve 

(“njësia e gjenerimit të parasë” ose NGP). 

Një humbje nga zhvlerësimi njihet nëse vlera kontabël e një aktivi ose e NGP-së së tij tejkalon vlerën e 

tij të rikuperueshme. Humbjet nga zhvlerësimi njihen në fitim ose humbje. Humbjet nga zhvlerësimi të 

njohura në lidhje me NGP-të shpërndahen duke pakësuar vlerat kontabël të aktiveve në njësi (grupin e 

njësive) në mënyrë përpjestimore. 

Humbjet nga zhvlerësimi vlerësohen në çdo datë raportimi nëse ka ndonjë tregues që humbja është 

zvogëluar apo nuk ekziston më. Një humbje nga zhvlerësimi rimerret nëse ka pasur një ndryshim në 

vlerësimet e përdorura për të përcaktuar vlerën e rikuperueshme. Një humbje nga zhvlerësimi rimerret 

vetëm deri në masën që vlera kontabël e aktivit nuk tejkalon vlerën kontabël që do të ishte përcaktuar 

pasi të zbritej amortizimi, nëse nuk do të ishte njohur ndonjë humbje nga zhvlerësimi. 

(k) Zhvlerësimi i aktiveve financiare 

Një aktiv financiar i mbajtur jo me vlerë të drejtë përmes fitimit ose humbjes vlerësohet në çdo datë 

raportimi për të përcaktuar nëse ka evidence objektive që ai është zhvlerësuar. Një aktiv financiar 

zhvlerësohet nëse të dhëna objektive tregojnë se një ngjarje e cila ka sjelle humbje ka ndodhur pas 

njohjes fillestare te aktivit, dhe kjo ngjarje ka pasur efekt negativ mbi flukset monetare të parashikuara 

nga ai aktiv që mund të matet në mënyrë të besueshme. 

Evidenca objektive që aktivet financiare janë zhvlerësuar mund të përfshijë mospagimin apo vonesat në 

pagesë nga debitorët, ristrukturimin e një shumë për t’iu paguar Shoqërisë me terma të cilat Shoqëria 

nuk do t’i pranonte në një rast të kundërt si dhe treguesit që një debitor ose emetues do të shkojë në 

falimentim. 

Shoqëria konsideron evidencë zhvlerësimi për llogaritë e arkëtueshme në nivel specifik dhe kolektiv. Të 
gjitha llogaritë e arkëtueshme individualisht të mëdha vlerësohen në mënyrë specifike për zhvlerësim. 
Të gjitha llogaritë e arkëtueshme individualisht të mëdha që nuk zhvlerësohen në mënyrë specifike, 
vlerësohen në mënyrë kolektive për ndonjë zhvlerësim që ka ndodhur, por që nuk është identifikuar 
ende. Llogaritë e arkëtueshme individualisht jo të mëdha vlerësohen në mënyrë kolektive për 
zhvlerësim duke grupuar bashkë llogaritë e arkëtueshme me karakteristika të ngjashme rreziku. 

Në përcaktimin e zhvlerësimit kolektiv Shoqëria përdor tendencën historike të probabilitetit të 
mospagimit, kohën e arkëtimit dhe shumën e humbjes së shkaktuar, korrigjuar sipas gjykimit të 
drejtuesve nëse kushtet aktuale ekonomike dhe të kredidhënies janë të tilla që humbjet aktuale ka të 
ngjarë të jenë më të mëdha ose më të vogla se sa sugjerohet nga tendencat historike. 

Një humbje nga zhvlerësimi i një aktivi financiar të matur me kosto të amortizuar llogaritet si diferencë 
mes vlerës së tij kontabël dhe vlerës aktuale të flukseve të pritshme monetare të ardhshme skontuar me 
normën origjinale efektive të interesit të aktivit. Humbjet njihen në fitim ose humbje dhe paraqiten në një 
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llogari provizioni që pakëson llogaritë e arkëtueshme. Kur një ngjarje e mëvonshme sjell zvogëlimin e 
humbjes nga zhvlerësimi, ky zvogëlim rimerret në fitim ose humbje. 

(I) Kapitali aksioner 

Aksionet e zakonshme klasifikohen si kapital. Kapitali aksioner njihet me vlerën nominale. 

(m) Njohja e të ardhurave 

Të ardhurat janë flukset hyrëse bruto të përfitimeve ekonomike lindur në rrjedhën normale të aktiviteteve 
të njësisë ekonomike që rezultojnë në rritje të kapitalit gjatë periudhës dhe nuk përfshijnë rritjet e 
kapitalit në sajë të kontributeve të aksionerëve. Të ardhurat përfshijnë vlerën e drejtë të shumës së 
arkëtuar apo të arkëtueshme nga shitja e të mirave dhe shërbimeve në rrjedhën normale të aktiviteteve 
të Shoqërisë. Të ardhurat nuk përfshijnë tatimin mbi vlerën e shtuar, kthimet, rabatet dhe zbritjet. 

Kur shuma e të ardhurave mund të matet në mënyrë të besueshme, Shoqëria i njeh të ardhurat duke u 
bazuar në faturat e lëshuara për energjinë e transmetuar (shiko Shënimin 5.2). Shuma e të ardhurave 
nuk konsiderohet si e matshme në mënyrë të besueshme derisa të jenë zgjidhur të gjitha pasiguritë e 
lidhura me shitjen. Shoqëria i bazon vlerësimet e saj në rezultatet historike, duke mbajtur parasysh llojin 
e klientit, tipin e transaksionit dhe specifikimet e çdo marrëveshjeje. 

(n) Të ardhura dhe shpenzime financiare 

Të ardhurat financiare përfshijnë të ardhurat e interesit nga fondet e investuara dhe fitimet nga kursi i 
këmbimit. Të ardhurat nga interesi njihen kur maturohen në fitim ose humbje, duke përdorur metodën e 
interesit efektiv. 

Shpenzimet financiare përfshijnë shpenzimet e interesit mbi kreditë, diferencat nga skontimi i 
provizioneve, humbjet e njohura nga zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe humbjet nga kursi i këmbimit. 
Kostot e huave që nuk janë direkt të lidhura me blerjen, ndërtimin ose prodhimin e një aktivi të 
kualifikuar njihen në fitim ose humbje me metodën e interesit efektiv. Fitimet dhe humbjet nga kursi i 
këmbimit raportohen mbi bazë neto. 

(o) Tatimi mbi fitimin  

Shpenzimi i tatimit mbi fitimin përfshin tatimin për periudhën dhe tatimin e shtyrë. Tatimi mbi fitimin e 
periudhës dhe tatimi i shtyrë njihen drejtpërdrejt në fitim ose humbje përveç rasteve kur lidhen me zëra 
që njihen drejtpërdrejt në kapital, ose në të ardhura të tjera përmbledhëse. 

Tatimi mbi fitimin e periudhës është tatimi i pritshëm për t’u paguar ose arkëtuar mbi të ardhurat e 
tatueshme të vitit, duke përdorur normat tatimore në fuqi në datën e raportimit, dhe çdo rregullim të 
tatimit të pagueshëm nga vitet e mëparshme. Tatimi i shtyrë njihet, duke marrë në konsideratë 
diferencat e përkohshme midis vlerës kontabël të aktiveve dhe detyrimeve për qëllime të raportimit 
financiar dhe vlerës së përdorur për qëllime tatimore. Tatimi i shtyrë nuk njihet për njohjen fillestare të 
aktiveve apo detyrimeve në një transaksion që nuk është një kombinim biznesi, dhe që nuk ndikon 
fitimin ose humbjen kontabel dhe as ato tatimore. Tatimi i shtyrë llogaritet me normat tatimore që pritet 
të jenë të zbatueshme ndaj diferencave të përkohshme kur ato rimerren, bazuar në legjislacionin në fuqi 
në datën e raportimit. 

Aktivet dhe detyrimet e shtyra tatimore netohen mes tyre nëse ekziston një e drejtë e rregulluar me ligj 
për të netuar detyrimet dhe aktivet tatimore të periudhës, dhe kur ato lidhen me tatime që vendosen nga 
i njëjti autoritet tatimor mbi të njëjtin subjekt tatimor, ose mbi subjekte të ndryshme tatimore, por që kanë 
për qëllim të shlyejnë detyrimet dhe aktivet tatimore të periudhës për shumën neto ose aktivet dhe 
pasivet e tyre tatimore do të realizohen në të njëjtën kohë. 

Një aktiv tatimor i shtyrë për humbje tatimore të papërdorura, njihet deri në masën që është e 
mundshme që të ekzistojnë përfitime të ardhshme të tatueshme kundrejt të cilave diferencat e 
përkohshme mund të përdoren.  
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Aktivet tatimore të shtyra rishikohen në çdo datë raportimi dhe reduktohen në masën që nuk është më e 
mundshme që përfitimi tatimor në lidhje me to të realizohet. 

(p) Përfitimet e punonjësve  

 Fondet e sigurimeve shoqërore dhe të shëndetit 
Sipas legjislacionit shqiptar në fuqi Shoqëria është e detyruar të kryejë kontribute fikse për llogari të 
punonjësve në një fond të administruar nga qeveria. Të gjitha këto pagesa/detyrime njihen si shpenzim 
në periudhën të cilës i përkasin.  

 Përfitimet në përfundim të marrëdhënieve të punës 
Sipas kontratës kolektive të punës, në rast të përfundimit të kontratës së punësimit pasi punonjësi ka 
arritur moshën e kërkuar me ligj për daljen në pension, pavarësisht nga arsyeja e përfundimit, punonjësi 
ka të drejtën e një kompensimi prej 2 pagash mujore bruto.   

Përfitimet në përfundim të marrëdhënieve të punës njihen si shpenzim kur Shoqëria është e angazhuar 
dukshëm, pa mundësi reale tërheqjeje, ndaj një plani zyrtar të detajuar për përfundim të punësimit para 
datës së zakonshme të daljes në pension apo që të ofrojë përfitime në përfundim të marrëdhënies së 
punës për të stimuluar largimin vullnetar. Përfitimet në përfundim për largim vullnetar njihen si shpenzim 
nëse Shoqëria ka bërë një ofertë për stimulimin e këtij largimi, ka mundësi që oferta të pranohet dhe 
numri i pranimeve mund të vlerësohet në mënyrë të besueshme. 

(q) Qiratë 

Qiratë në të cilat një pjesë e rëndësishme e rreziqeve dhe përfitimeve të pronësisë mbahen nga 
qiradhënësi klasifikohen si qira operative. Pagesat e qirave operative (pasi i zbriten stimujt e vendosur 
nga qiramarrësi) njihen me metodën lineare në fitim ose humbje përgjatë periudhës së qirasë. 

(r) Shpërndarja e dividendëve 

Shpërndarja e dividendëve për aksionerët e shoqërisë njihet në pasqyrat financiare të konsoliduara të 
Shoqërisë si detyrim në periudhën në të cilën janë aprovuar nga aksionerët e Shoqërisë. 

(s) Shifrat Krahasuese 

Per efekt te krahasueshmerise se pasqyrave financiare me periudhen e meparshme, jane bere 
riklasifikimet e meposhtme ne Pasqyren e Pozicionit Financiar: 

  

 
31 Dhjetor 

2011 
 

Riklasifikime 
 

31 Dhjetor 
2011 

AKTIVET 

       Aktivet afatgjata 

      

 
Aktive afatgjata materiale 38,092,647,270 

   
38,092,647,270  

 
Aktive afatgjata jomateriale         1,740,588  

   
1,740,588  

 
Investime financiare afatgjata      15,540,838  

   
15,540,838  

 
Aktive financiare afatgjata    408,077,431  

 
(101,231,170) 

 
306,846,261  

   
38,518,006,127 

 

  
 

38,416,774,957  

Aktivet Afatshkurtra 

      

 
Inventari 

 
 658,630,365  

   
658,630,365  

 
Aktive te tjera financiare afatshkurtera 3,207,418,608  

   
3,207,418,608  

 
Te tjera te arketueshme 

  
101,231,170  

 
101,231,170  

 
Parapagimet dhe Shpenzimet e shtyra    397,065,524  

   
397,065,524  

 
Mjete monetare dhe ekuivalente te tyre 495,993,115  

   
495,993,115  

   
4,759,107,612  

 

  
 

4,860,338,782  

Totali I aktiveve 
 

43,277,113,739 
 

  
 

43,277,113,740 
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Kapitali neto dhe detyrimet 

Kapitali 
       

 
Kapitali aksionar 

 
 4,828,402,000  

   
4,828,402,000  

 
Rezerva ligjore 

 
     182,604,764  

   
182,604,764  

 
Rezerva rivlersimi 

 
11,841,558,266  

   
11,841,558,266  

 
Rezerva te tjera 

 

                        
710  

   
710  

 
Fitime/humbje te vitit financiar   1,394,656,082  

   
1,394,656,082  

Totali I kapitalit neto 

 

18,247,221,822  
 

  
 

18,247,221,822  

        Detyrimet afatgjata 
      

 
Huate afatgjata 

 
18,708,626,973  

   
18,708,626,973  

 
Llogari te pagueshme tregtare e te tjera afatgjata      803,251,466  

   
803,251,466  

 
Grantet e te ardhura te shtyra      642,222,095  

   
642,222,095  

 
Tatime te shtyra per PPE 

  
11,175,974  

 
11,175,974  

Totali I pasiveve afatgjata 
 

20,154,100,534  
 

  
 

20,165,276,508  

        Detyrimet afatshkurtra 
      

 

Llogari te pagueshme tregetare dhe llog te tjera te 
pagueshme 

     
2,384,730,634  

 
(773,881,330) 

 
1,610,849,304  

 
Hua dhe parapagimet 

 
    719,803,698  

 
773,881,330  

 
1,493,685,028  

 
Mardhenie me ortakun(llogari ne pritje)  1,736,266,364  

   
1,736,266,364  

 
Tatime te shtyra per PPE       11,175,974  

 
(11,175,974) 

 
0  

 
Tatim aktual i paguar teper        23,814,717  

 
(3) 

 
23,814,714  

Totali I pasiveve afatshkurtra 
 

4,875,791,387  
 

  
 

4,864,615,410  

Totali I kapitalit neto dhe pasiveve 43,277,113,742  
 

  
 

43,277,113,740  

 

(t) Standarde dhe interpretime të reja 
SNRF 1 Hiperinflacioni i rende  
Efektiv për periudhat vjetore që fillojnë më apo pas 1 korrik 2011)  
Ndryshimet në lidhje me inflacionin e rende ofron udhëzime për shoqerite që dalin nga situata ne 
kushtet e hiperinflacionit të rënde ose për të rifilluar prezantimin e pasqyrave financiare sipas SNRF-ve, 
ose të paraqesë pasqyrat financiare sipas SNRF-ve për herë të parë. 
 
SNRF 1 Heqja e datave fikse për adoptuesit për herë të parë  
(Efektiv për periudhat vjetore që fillojnë më apo pas 1 korrik 2011)  
Ndryshimet në lidhje me heqjen e datave fikse siguron lehtësim për adoptuesit për herë të parë të 
SNRF-ve nga rindërtimi i transaksioneve që kanë ndodhur para datës së kalimit në SNRF te tyre. 

SNRF 7 Paraqitja – Transferimi i Aktiveve Financiare   
(Efektiv për periudhat vjetore që fillojnë më apo pas 1 korrik 2011)  
Ndryshimet në SNRF 7 rrisin kerkesat për dhënie informacionesh shpjeguese për transaksionet që 
përfshijnë transferimin e aktiveve financiare. Këto ndryshime kanë për qëllim të sigurojnë transparencë 
më të madhe rreth ekspozimeve të rrezikut të transaksioneve, ku një aktiv financiar eshte transferuar, 
por transferuesi ruan ende një nivel të ekspozimit të vazhdueshëm ne lidhje me aktivin. 

SNK 12 Tatimi i shtyrë - Rikuperimi i Aktiveve themelore  
(Efektiv për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janar 2012)  
Ndryshimet në SNK 12 sigurojnë një përjashtim nga parimi i përgjithshëm i cili përcaktohet në SNK 12 
“Tatimet mbi të Ardhurat” qe matja e tatimit të shtyrë duhet të duhet të pasqyrojë mënyrën në të cilën 
njësia ekonomike pret të rikuperojë vlerën kontabël të një aktivi. Konkretisht ndryshimet percaktojne një 
hipotezë të kundërshtueshme qe vlera kontabël e një aktivi afatgjat material te investuar matet duke 
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përdorur modelin e vlerës së drejtë në SNK 40 ”Investimi ne Aktivet Afatgjata Materiale” do të mbulohen 
tërësisht nëpërmjet shitjes. Ndryshimet janë kryer në përgjigje të shqetësimeve se aplikimi i qasjes se 
përgjithshme te SNK 12 mund të jetë i vështirë apo subjektiv për aktivin afatgjat material te investuar të 
matur me vleren e drejtë, sepse ajo mund te ndodhe qe njësia ekonomike synon ta mbajë aktivin për 
një periudhë të pacaktuar ose të papërcaktuar kohore, gjatë se ciles  ajo parashikon edhe të ardhura 
nga qiraja dhe vlerësimin i kapitalit.  
 
Sipas ndryshimeve, me perjashtim nëse supozimi hidhet  poshtë, matja e tatimit të shtyrë duhet të 
reflektoje pasojat tatimore të rimarrjes se  vlerës kontabël të aktivit afatgjat te  investuar,  tërësisht 
nëpërmjet shitjes. Supozimi i shitjes kundërshtohet neqoftëse  aktivi i investuar  është i amortizueshem 
dhe aktivi i investuar mbahet brenda një modeli biznesi objektiv i të cilit është konsumini kryesisht i të 
gjitha përfitimeve ekonomike të trupëzuara në aktivin e investuar me kalimin e kohës dhe jo përmes 
shitjes.  
 
Pas zbatimit të ndryshimeve, Shoqerite te cilat mbajnë aktivin afatgjat material te investuar te 
kontabilizuar duke përdorur modelin e vlerës së drejtë në përputhje me SNK 40, në juridiksione ku tatimi 
nuk është i imponuar në shitje të aktivit te investuar, nuk do të njohë me tatim të shtyre mbi diferencat e 
përkohshme që rrjedhin nga fitim humbjet permes vleres se drejtë (pervec rasteve kur supozimi  është 
hedhur poshtë).  
 
Kjo është për shkak se nuk duhet të ketë pasoja tatimore që priten të lindin nga rekuperimi i vlerën 
kontabël tërësisht nëpërmjet shitjes, pavarësisht nëse njësia ekonomike synon të përdorë aktivin për të 
gjeneruar të ardhura nga qiraja për një periudhë kohe para shitjes. 
 

Për aktivin e investuar te amortizuar, zbatimi i ndryshimeve do të rezultojë në një ndryshim të politikës 

kontabël. Kur tatimi i shtyrë lidhur me një aktiv te investuar është përcaktuar më parë në bazë të pritjeve 

se aktivi do të rimerret përmes përdorimit, baza e matjes do të duhet të ndryshohet me perjashtim kur 

supozimi I shites është hedhur poshtë. Kur amendamentet kërkojnë aplikim te plote te matjes 

retrospektivisht  dhe efekti është material, vlerat e vitit paraardhes janë të nevojshme për zbatimin e 

plotë retrospektiv.  

Ndryshimet ne politikat kontabel nuk kane efekt ne pasqyrat financiare te shoqerise. 

 

3. Drejtimi i rrezikut financiar 

Funksioni i drejtimit të rrezikut brenda Shoqërisë është realizuar për rreziqet financiare (kreditor, tregu, 
monedha, likuiditeti dhe norma e interesit), rrezikun operacional (siç është rreziku mjedisor) dhe 
rrezikun ligjor. Objektivat kryesore të funksionit të drejtimit të rrezikut janë përcaktimi i kufijve të rrezikut 
dhe sigurimi që ekspozimi ndaj rreziqeve të qëndrojë brenda këtyre kufijve. Funksionet e menaxhimit të 
rrezikut operacional dhe atij ligjor kanë për qëllim të sigurojnë funksionimin e duhur të politikave dhe 
procedurave të brendshme për të minimizuar këto rreziqe. 

Zhvillimet aktuale 

Shoqëria operon në kushtet e zhvillimit dinamik të një krize ekonomike e financiare globale. Shtrirja e 
mëtejshme e saj mund te rezultojë në përkeqësimin e pozicionit financiar të Shoqërisë. Drejtimi i 
Shoqërisë realizon kontrolle të rregullta të plota mbi gjendjen e aktiveve dhe detyrimeve, të ardhurave 
dhe shpenzimeve, si dhe mbi zhvillimin e tregjeve ndërkombëtare. Bazuar mbi këtë, drejtimi analizon 
përfitueshmërinë, likuiditetin, koston e fondeve dhe kërkon të implementojë masa të përshtatshme në 
lidhje me rrezikun e kredisë, tregut (kryesisht norma e interesit) dhe likuiditetit, në mënyrë që të kufizojë 
efektet e mundshme negative të krizës ekonomike e financiare globale. Në këtë mënyrë Shoqëria i 
përgjigjet sfidave të tregut, duke ruajtur një pozicion të qëndrueshëm kapitali dhe likuiditeti. 
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4.1 Rreziku i kredisë 

Shoqëria është e ekspozuar ndaj rrezikut të kredisë i cili është rreziku që një palë në një instrument 
financiar të shkaktojë një humbje financiare ndaj palës tjetër duke dështuar në shlyerjen e një detyrimi. 
Ekspozimi kryesor i Shoqërisë ndaj rrezikut të kredisë vjen si pasojë e llogarive të arkëtueshme tregtare 
e të tjera. 

Ekspozimi maksimal i Shoqërisë ndaj rrezikut të kredisë sipas kategorisë së instrumentit financiar dhe 
sipas kategorisë së aktiveve pa marrë parasysh kolateralet dhe përmirësimet e tjera të kredisë është si 
vijon: 

 

 31 Dhjetor 2012 
 

 31 Dhjetor 2011 

   Mjete monetare në bankë       124,266,731  
 

      495,993,115  

  Llogari të arkëtueshme afat gjate       306,846,261  
 

      408,077,431  

  Llogari të arkëtueshme afat shkurter 
   - Shoqëri private   5,315,406,997  

 
  2,829,631,380  

- Shoqëri të zotëruara nga shteti         78,270,956  
 

        19,742,142  

 Hua dhe llogari të arkëtueshme nga personeli         16,510,924  
 

        17,860,248  

  TVSH e arkëtueshme 
  

          5,784,945  

Te tjera         99,818,884  
 

        42,920,560  

Totali i ekspozimit maksimal ndaj rrezikut të kredisë   5,941,120,752  
 

  3,820,009,820  

 

Ne zerin llogari te arketueshme shoqeri private, 97 % e ze Cez shperndarje. 

4.1.1 Drejtimi i rrezikut të kredisë 

Shoqëria është e ekspozuar ndaj rreziqeve të kredisë gjatë veprimtarisë së përditshme sepse është e 
mundur që klientët e saj të dështojnë të shlyejnë detyrimet e tyre financiare. Shoqëria strukturon nivelet 
e rrezikut të ndërmarrë të kredisë duke vendosur kufij në shumën e pranuar të rrezikut nga palët e tjera 
dhe përmes diversifikimit të portofolit të kredisë. Kufijtë e niveleve të rrezikut të kredisë aprovohen 
rregullisht nga drejtuesit. Këto rreziqe monitorohen periodikisht dhe janë objekt i një rishikimi vjetor ose 
më të shpeshtë. 

4.1.2 Përqendrimi i rrezikut të kredisë 

Shoqëria është e ekspozuar ndaj përqendrimit të rrezikut të kredisë. Drejtuesit monitorojnë 
përqendrimin e rrezikut të kredisë, por ndeshin vështirësi në zbatimin e praktikës më të mirë të 
politikave të menaxhimit mbi ekspozimin e Shoqërisë ndaj këtij rreziku përmes diversifikimit të portofolit 
të kredisë. Përqendrimi kryesor lidhet  me OSSH Sh.a. Në këto kushte, masat e diversifikimit janë të 
vështira për t’u zbatuar dhe Shoqëria po mendon përdorimin e instrumenteve financiarë për të 
zvogëluar këtë rrezik. 

Më 31 Dhjetor 2012 Shoqëria kishte 15 klientë (2011: 16 klientë) me gjendje totale të llogarive të 
arkëtueshme mbi 4,500,000  mijë Lekë (2011: 2,707,712 mijë Lekë). 

Depozitat bankare të Shoqërisë mbahen vetëm në pesë banka (2011: pesë banka), duke e ekspozuar 
kështu Shoqërinë ndaj një përqendrimi të mëtejshëm të rrezikut të kredisë. 

4.2 Rreziku i tregut 

Rreziku i tregut është rreziku i humbjes si rezultat i ndryshimeve në çmimet e tregut të brendshëm 
(tarifat e transmetimit të energjisë), kurset e këmbimit, normat e interesit dhe çmimet e kapitalit. Niveli i 
rrezikut të tregut ndaj të cilit Shoqëria është e ekspozuar ndryshon në varësi të kushteve të tregut, 
pritshmërive për ndryshime të ardhshme të çmimeve ose normave të tregut dhe përbërjes së aktiveve 
fizike dhe portofolit të kontratave të Shoqërisë. 

Drejtuesit vendosin kufij mbi vlerën e rrezikut që mund të pranohet, i cili monitorohet në bazë mujore. 
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Megjithatë, përdorimi i kësaj metode nuk parandalon humbjet përtej këtyre kufijve në rastin e ndodhjes 
së lëvizjeve më të mëdha të tregut. 

4.3  Rreziku i kursit të këmbimit 

Rreziku i kursit të këmbimit vjen nga fakti se të ardhurat e Shoqërisë dhe shumica e aktiveve financiare 
dhe llogarive të arkëtueshme janë të shprehura në Lekë, ndërkohë që një pjesë e madhe e kredive të 
Shoqërisë janë të shprehura në monedha të huaja (kryesisht Euro, Dollarë Amerikan, Franga Zvicerane, 
JEN Japonez, dhe ËON e Koresë Jugut). Rreziku qëndron në faktin se vlera e monedhës së flukseve të 
parasë që rrjedhin nga shlyerja e kredive dhe interesit përkatës do të ndryshojë si rezultat i lëvizjeve në 
kurset e këmbimit, gjë që mund të ketë ndikim të rëndësishëm në fitimin e Shoqërisë.  

Në lidhje me rrezikut të kursit të këmbimit, drejtuesit vendosin limite në nivelin e ekspozimit sipas 
monedhës dhe në total.  
 

 
Më 31 Dhjetor 2012 

 
Më 31 Dhjetor 2011 

 

Aktive 
financiare 
monetare 

Detyrime 
financiare 
monetare 

Pozicioni neto i 
bilancit 

 Aktive 
financiare 
monetare 

Detyrime 
financiare 
monetare 

Pozicioni neto i 
bilancit 

       

  
LEK 

       
5,937,009,826  

      
(1,372,755,795) 

       
4,564,254,031  

 

       
3,736,280,284  

      
(1,028,293,939) 

       
2,707,986,345  

EUR 
               

3,879,809  
   

(17,431,297,659) 
   

(17,427,417,850) 
 

             
82,987,939  

   
(16,935,083,590) 

   
(16,852,095,651) 

USD              221,635  
         

(399,366,360) 
         

(399,144,725) 
 

                   
731,302  

         
(526,571,513) 

         
(525,840,211) 

CAD                   9,482  
           

(43,807,966) 
           

(43,798,484) 
 

                       
9,393  

           
(43,392,003) 

           
(43,382,610) 

 KRW  
 

      
(1,987,491,935) 

      
(1,987,491,935) 

  

      
(1,987,491,935) 

      
(1,987,491,935) 

 CHF  
 

      
(1,294,818,429) 

      
(1,294,818,429) 

  

      
(1,387,942,979) 

      
(1,387,942,979) 

YEN 
 

         
(655,579,528) 

         
(655,579,528) 

  

         
(742,626,502) 

         
(742,626,502) 

Totali 
       

5,941,120,752  
   

(23,185,117,672) 
   

(17,243,996,920) 
 

       
3,820,008,918  

   
(22,651,402,461) 

   
(18,831,393,543) 

 
 
4.3.1  Rreziku i normës së interesit 
Shoqëria merr hua në rrjedhën normale të biznesit për financimin e veprimtarisë së saj. Shoqëria 
është e ekspozuar ndaj rrezikut të normës së interesit sepse vlera e drejtë e kredive me normë 
fikse dhe flukseve të parasë prej kredive me normë të ndryshueshme do të luhatet sipas luhatjeve 
në normat e interest. Për më tepër të dhëna rreth ketij rreziku referoju shënimit 16. 
 

Në mijë Lekë 
Nga 1 deri  
në 12 muaj 

Nga 1 deri  
në 5 vjet 

Më shumë 
se  

5 vjet Totali 

     Totali i aktiveve financiare monetare 5,735,506  205,615  
 

5,941,121  

Totali i detyrimeve financiare monetare (3,291,589) (8,091,808) (11,801,720) (23,185,117) 

Hendeku i ndjeshmërisë ndaj interesit më 
31.12.2012 2,443,917  (7,886,193) (11,801,720) (17,243,997) 

     Totali i aktiveve financiare monetare 3,804,467  15,541  
 

3,820,008  

Totali i detyrimeve financiare monetare (4,268,128) (3,821,907) (14,561,375) (22,651,410) 

Hendeku i ndjeshmërisë ndaj interesit më 
31.12.2011   (463,661) (3,806,366) (14,561,375) (18,831,402) 
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Shoqeria nuk ka politika dhe procedura formale per drejtimin e rreziqeve te normes se interesitpasi 
drejtimi i konsideron keto rreziqe si te parendesishme ne kuader te biznesit te Shoqerise. 
 
4.4 Rreziku i likuiditetit 
 
Rreziku i likuiditetit përcaktohet si rreziku që njësia të ndeshë vështirësi në shlyerjen e detyrimeve të saj 
financiare. Shoqëria është ekspozuar ndaj kërkesave ditore për përdorim të burimeve të veta të parasë 
kryesisht për të paguar shpenzimet operative të ndodhura në aktivitetin e saj të zakonshëm dhe për të 
shlyer kreditë. Nga ana tjetër, Shoqëria përballet me vonesa të konsiderueshme në arkëtimet e shitjeve 
me kredi që i ka bërë Shoqërisë Mëmë për sigurimin e shërbimit të transmetimit të energjisë. Drejtimi 
monitoron çdo muaj parashikimet e flukseve të parasë së Shoqërisë. 

Procesi i adoptuar nga drejtuesit për menaxhimin e likuiditetit përfshin edhe vendosjen e kufizimeve 
ndaj degëve për shpenzimet në lidhje me aktivitetet e përditshme si shërbimet, furnizimet, investimet, 
shtyrjen e pagesave ndaj disa kreditorëve ose riskedulimin e marrëveshjeve midis palëve dhe 
parashikimin e pagesave të kredive duke siguruar që këto të jenë të mbuluara, etj. 
 
 

Në mijë Lekë 

Nga 1 deri 
në 12 muaj 

Nga 1 deri Më shumë Totali 

në 5 vjet se 5 vjet 

          
Te pagueshme tregetare e te tjera (1,789,819) (1,100,320) 

 
  (2,890,139) 

Huate (1,345,394) (7,176,299) (11,801,720) (20,323,413) 

 
Totali 31 Dhjetor 2012 

  
(3,135,213) 

  
(8,276,619) 

   
(11,801,720) 

  
(23,213,552) 

 

    Te pagueshme tregetare e te tjera (1,645,841) (803,251) 
 

(2,449,092) 
Huate (2,622,287) (3,018,656) (14,561,375) (20,202,318) 

 
TOTALI 

  
(4,268,128) 

  
(3,821,907) 

   
(14,561,375) 

  
(22,651,410) 

 

4.5  Rreziqe të tjera të çmimeve 

 

4.5.1  Çmimet e instrumenteve të kapitalit 

Shoqëria nuk ka ekspozim ndaj rrezikut të çmimit të instrumenteve të kapitalit pasi nuk mban aktive 
financiare që të përfshijnë instrumente të kapitalit në datën e raportimit. Nuk është politikë e Shoqërisë 
të blejë instrumente të tillë dhe të ekspozohet ndaj rrezikut të çmimit lidhur me lëvizjet në indekset e 
tregut të kapitalit. 

 

4.5.2  Tarifa e transmetimit të energjisë 

Sipas modelit aktual të tregut të energjisë, Shoqëria faturon vetëm një tarifë fikse për çdo njësi energjie 
të transmetuar. Tarifat e transmetimit dhe vlerësimi i kërkesës për energji në tregun lokal janë 
veçanërisht të rëndësishëm për Shoqërinë në këto rrethana. 

Tarifa e trasmetimit te energjis elektrike per OST sha e perdorur nga shoqeria eshte percaktuar nga 
ERE me vendim Nr.146 date 7.12.2011 me tarife 0.65 leke per kWh.(Per periudhen 1.01.2012 – 
31.12.2014. 

 

 



Operatori Sistemit te Transmetimit  Sh a 

Shenime shpjeguese per pasqyrat financiare te konsoliduara  

 te vitit te mbyllur me 31 Dhjetor 2012 

(shuma ne leke) 

 

21 
 

 
4.6 Vlera e drejtë 

Vlera e drejtë është shuma për të cilën mund të shkëmbehet një instrument financiar në një 
transaksion të zakonshëm mes palëve të mirinformuara, e që nuk përbën një shitje të detyruar ose 
likuidim, dhe përfaqësohet më së miri nga një çmim i vlerësuar në një treg aktiv. 

4.6.1 Aktivet financiare të mbajtura me koston e amortizuar 

Vlera e drejtë e huave dhe llogarive të arkëtueshme supozohet se është e përafërt me vlerën e tyre 
kontabël duke qenë se ato janë instrumente afatshkurtër që nuk bartin interes. 

4.6.2 Detyrimet e mbajtura me koston e amortizuar 

Shoqëria nuk është në gjendje të llogarisë vlerën e drejtë të huave. Vlera kontabël e llogarive të 

pagueshme tregtare e të tjera përafrohet me vlerën e drejtë. 

 

4.7 Drejtimi i kapitalit 

Objektivat e Shoqërisë në drejtimin e kapitalit janë të ruajë aftësinë e Shoqërisë për vijimësi të biznesit 
me qëllim të mundësimit të kthyeshmërisë për aksionerët dhe të përfitimeve për grupe të tjera të 
interesit dhe për të mbajtur një strukturë optimale të kapitalit për të reduktuar koston e kapitalit. Në 
mënyrë që të ruajë apo të rregullojë strukturën e kapitalit, Shoqëria mund të përcaktojë shumën e 
dividendëve të paguar aksionerëve, kthyeshmërinë e kapitalit ndaj aksionerëve, të emetojë aksione të 
reja apo të shesë aktive për të reduktuar borxhin. 

Në përputhje me shoqërite e tjera në industri, Shoqëria monitoron kapitalin bazuar në raportin e 
detyrimeve ndaj kapitalit. Ky raport llogaritet si totali i detyrimeve pjesëtuar me kapitalin nën drejtim. 
Shoqëria konsideron si kapital total nën drejtim kapitalin e paraqitur në pasqyrën e pozicionit financiar. 

 

5 Vlerësime dhe gjykime të rëndësishme kontabël  

Vlerësimet kontabël dhe gjykimet janë vazhdimisht të vlerësuara dhe të bazuara në eksperiencën e 
kaluar dhe në faktorë të tjerë, që përfshijnë ngjarje që priten të ndodhin në të ardhmen. Këto vlerësime 
dhe gjykime mendohet të jenë të arsyeshme në rrethanat e dhëna. 

5.1 Vlerësime dhe supozime të rëndësishme kontabël  

Shoqëria bën vlerësime dhe supozime që lidhen me të ardhmen. Këto vlerësime kontabël, teorikisht, 
rrallë do të barazohen me rezultatet aktuale. Vlerësimet dhe supozimet që kanë një rrezik të 
konsiderueshëm për të shkaktuar një korrigjim material të vlerave kontabël të aktiveve dhe detyrimeve 
brenda vitit të ardhshëm financiar paraqiten më poshtë. 

(a) Vlera e drejtë e instrumenteve financiarë 

Vlera e drejtë e instrumenteve financiarë të cilët nuk janë tregtuar në një treg aktiv (për shembull kreditë 
dhe huatë) përcaktohet duke përdorur teknika vlerësimi. Shoqëria përdor gjykimin e saj për të zgjedhur 
një numër metodash dhe për të bërë supozime të cilat bazohen kryesisht në kushtet ekzistuese të tregut 
në çdo datë raportimi. Për aktivet dhe detyrimet financiare që nuk tregtohen në tregje aktive, Shoqëria 
përdor analizën e skontimit të flukseve të parasë. 

Shoqëria është në procesin e llogaritjes së vlerës së drejtë të këtyre instrumenteve financiare por nuk 
ishte në gjendje ta bënte këtë para aprovimit të këtyre pasqyrave financiare të konsoliduara. 

(b) Aktive afatgjata materiale 

Drejtimi i Shoqërisë përcakton jetën e pritshme dhe normat e amortizimit për aktivet afatgjata të 
zotëruara .Ky vlerësim bazohet në ciklin e projektuar të jetës së aktivit, që mund të ndryshojë në mënyrë 
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të konsiderueshme si rezultat i ndryshimeve në mjedisin e tregut. Ndryshimet në jetën e aktiveve, nëse 
ka, mund të çojnë në korrigjime të rëndësishme të vlerës së tyre kontabël. 

(c) Zhvlerësimi i aktiveve financiare (huave dhe llogarive të arkëtueshme) 

Shoqëria bazohet në udhëzimet e SNK 39 për të përcaktuar se kur një aktiv financiar është i 
zhvlerësuar. Ky përcaktim kërkon një gjykim të rëndësishëm. Për këtë gjykim, Shoqëria vlerëson, midis 
faktorëve të tjerë, kohëzgjatjen dhe nivelin në të cilin vlera e drejtë e një investimi është më e vogël se 
kosto e tij dhe flukset operative dhe financiare të parasë. 
 

5.2  Gjykime kritike në aplikimin e politikave kontabël  

Tarifat dhe kostot e transmetimit  

Të ardhurat nga transmetimi i energjisë në 2012 dhe 2011 u njohën në fitim ose humbje bazuar në 
sasinë aktuale të energjisë të injektuar në rrjetin e shpërndarjes, matur në pikën e dorëzimit dhe duke 
zbritur humbjet në rrjetin e transmetimit. Sipas modelit të tregut të energjisë të aplikueshëm nga viti 
2008, Shoqëria pritet të mbajë kostot e lindura në formën e humbjeve teknike në sistemin e transmetimit 
të energjisë.  

Gjatë vitit të mbyllur më 31 dhjetor 2012 Shoqëria mbajti kostot e humbjeve teknike në sistemin e 
transmetimit. Keto humbje mbahen sipas modelit  te tregut. 
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6. Aktivet afatgjata materiale 
 
Aktivet afatgjata materiale me 31 Dhjetor 2011  jepen si me poshtë:   

Kosto Historike   Ndertesa   Makineri Pajisje  
 Mjete 
Transporti  

 Inventar 
Ekonomik   Ne proces   Totali  

 Gjendje 01.01.2011  1,431,838,274  14,061,856,801    154,368,993     167,344,671  12,864,505,828  28,679,914,568  

 Shtesa 11( blerje)  430,027,343  9,545,507,951   41,424,422   7,476,832   6,568,838,741   16,593,275,289  

 Shtesa 11(rivlersimi)   1,459,703,423  8,880,975,663     57,176,660        36,510,265  
 

 10,434,366,011  

 Pakesime (-) 11   (62,380,500)           -          -             -    (12,431,325,383) (12,493,705,883) 

 Pakesime (-) 11 per trasferim dhe 
mungesa  (7,395) (11,930,624)            -       -    

 

(11,938,019) 

 Pakesime (-) 11 rivlersimi  (142,899,045) (4,786,218,727) (94,525,833) (85,458,627)           -    (5,109,102,231) 

 Sistemime  (94,293,296) 114,768,498  (10,052) (20,465,158)   -    (8) 

 Gjendje 31.12.2011  
       

3,021,988,804  
        

27,804,959,561  
       

158,434,191  
         

105,407,984  
           

7,002,019,186  
         

38,092,809,727  

       
        Gjendje 01.01.2011  134,016,687  3,718,368,681    70,383,565     86,587,787  -    4,009,356,720  

 Shtesa llogaritur    28,407,110  716,124,076  14,601,795  19,041,948  -    778,174,929  

 shtesa llogaritur       -       -      -    -    -                           -    

 Sistemime  (1,484,238) 1,499,513        -    (15,274) -                    1  

 Pakesime nga rivlersimi  (160,939,559)  (4,435,992,270) (84,985,360) (105,454,978) -    (4,787,372,166) 

 Gjendje ne 31.12.2011                             -                                 -                            -    
                

159,483  
                               

-    
                     

159,483  

      

                               
-    

 Vlera neto 01.01.2011  
       

1,297,821,587  
        

10,343,488,120  
         

83,985,428  
           

80,756,884  
         

12,864,505,828  
         

24,670,557,848  

 Vlera neto 31.12.2011  
       

3,021,988,804  
        

27,804,959,561  
       

158,434,191  
         

105,245,527  
           

7,002,019,186  
         

38,092,647,270  
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6.Aktivet afat gjata material (vazhdim) 
 
Aktivet afatgjata materiale me 31 Dhjetor 2012  jepen si me poshtë:   
 

Kosto Historike   Ndertesa   Makineri Pajisje  
 Mjete 
Transporti  

 Inventar 
Ekonomik   Ne proces   Totali  

 Gjendje 01.01.2012    3,021,988,804      27,804,959,561  158,434,191  105,407,984        7,002,019,186      38,092,809,727  

 Shtesa 12( blerje)           6,227,755           375,898,023   83,700,000   2,620,647        2,050,509,716        2,518,956,141  

 Shtesa 12(Trasferime)    1,215,625,449      21,235,108,908  35,170,889  39,436,773        3,478,997,119      26,004,339,138  

 Pakesime (-) 12                        -                             -                             -    
                            

-                  (568,383)               (568,383) 

 Paksime per trasferim       (416,759,731)   (18,376,291,413) (35,170,889) (2,702,281)     (7,172,846,441)   (26,003,770,754) 

 Pakesime (-) 12                        -                             -                             -    
                            

-                             -                             -    

 Sistemime             (724,016)          (13,037,116)                          -    
                            

-             (25,402,910)          (39,164,042) 

 Gjendje 31.12.2012    3,826,358,261      31,026,637,963  
        

242,134,191  
           

144,763,124        5,332,708,287      40,572,601,825  

       
        Gjendje 01.01.2012                        -                             -                             -        159,483                           -                    159,483  

 Shtesa amortizim         48,047,789        1,373,603,649  31,133,394  28,920,451                           -          1,481,705,282  

 shtesa llogaritur   
     

                         -    

 Sistemime  
     

                         -    

 Pakesime nga rivlersimi  
     

                         -    

 Gjendje ne 31.12.2012         48,047,789        1,373,603,649  
          

31,133,394  
             

29,079,933                           -          1,481,864,765  

      

                         -    

 Vlera neto 01.01.2012    3,021,988,804      27,804,959,561  
        

158,434,191  
           

105,245,528        7,002,019,186      38,092,647,270  

 Vlera neto 31.12.2012    3,778,310,472      29,653,034,314  
        

211,000,797  
           

115,683,200        5,332,708,287      39,090,737,071  

Shenim: Vlera 39,164,042 leke jane stornime te bera ne vitin 2012 qe nuk I perkasin aktiveve afat gjata te cilat  jane sistemuar me kalsen 3 dhe 4. 
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6. Aktivet afatgjata materiale (vazhdim) 
 
Asetet jane vlersuar me vleren e drejete 31.12.2011. Rivlersimi eshte mbeshtetur ne rregjistrimin e 
AMM-ve me 31.12.2010,eshte bere nja analize eketij regjistri me qellim kontrollin e tij nese ne menyre 
korrekte aktivet ne daten e rivlersimit.Shtesat e AAM-ve gjate vitit 2011,kane qene jashte objektit te 
rivlersimit duke nisur nga mosha e tyre e re dhe ato I jane shtuar vlerave te rivlersuara me 31.12.2010 
me cmimin e tyre te blerjes.Paksimet e kryera gjate vitit 2011 I jane zbritur vlerave te rivlersuara me 
vleren e tyre ekzistuese me 31.12.2010 te amortizuara deri ne daten e paksimit.Ne kete rast,pjesa 
perkatese e rivlersimit me 31.12.2010 nuk eshte mare parasysh. 
 
Persa I perket amortizimit te aseteve eshte percaktuar metoda e eleminimit .Amortizimi eshte eliminuar 
kundrejt vleres kontabel bruto te aktivit dhe shuma neto  rivendoset ne Shumen e rivlersimit te aktivit. 
- Ne perputhje me IFRS-te diferencat negative te rivlersimit kalojne ne humbje te shoqerise,te 
cilat aktualisht jane ne Shumen 321.730.132 leke .Shoqria per keto diferenca ka pakesuar AAM ne 
shumen 321.730.132 leke (ky shpenzim eshte trajtuar nga ana tatimore si shpenzim I pa zbritshem per 
efekt te llogaritjes se tatim fitimi). 
 
-  Ne zbatim  te IFRS-ve tepericat positive te rivlersimit  kalojne  ne grupin e kapitaleve te veta 
ne zerin “ Teperica nga rivlersimi I AAM”.Shoqeria per keto teperica  ka shtuar vleren e AAM per 
Shumen 10.104.116.546 leke  dhe ka shtuar “Teperica nga rivlersimi “ ne Shumen 10.104.116.546 leke 
 
- Per te gjitha shtesat e aktiveve ne shumen 330.249.461 leke nga shoqeria eshte bere 
shtese e AAM dhe eshte mbajtur ne nje llogari te perkoheshme deri ne vendim e METE me vleren 
330.249.461 leke.E cila eshte sistemuar ne vitin 2012 me urdher te METE Nr.706 date 31.10.2012 
 
- Nga regjistri I aseteve jane shkeputur asete te cilat jane ne perdorim nga shoqeria KESH  
sha (10.173.225 leke) dhe Cez sha(4.258.840 leke),te cilat do te sistemohen gjate vitit 2013. 
 
Nuk ka ndonjë aktive afatgjate materiale e lënë si kolateral për ndonjë kredi deri me 31 Dhjetor 2012. 
 
 
7. Aktive afatgjata jo-materiale   
 

Kosto Historike  
 

31 Dhjetor 2012 
 

 31 Dhjetor 2011 

 Gjendje ne fillim te vitit  
 

              1,740,588  
 

              3,066,940  
 Shtesa ( blerje)  

 
              1,675,062  

 
                           -    

 Shtesa(Trasferime)  
   

                           -    
 Pakesime (-)   

   
                           -    

 Paksime per trasferim   
     Pakesime (-)  
   

           (1,326,352) 
 Sistemime  

   
                           -    

 Gjendje ne fund te vitit  
 

              3,415,650  
 

              1,740,588  

     
      Gjendje ne fillim te vitit  

 
                           -    

 
                 712,964  

 Shtesa amortizim  
 

                 775,620  
 

                 613,388  
 shtesa llogaritur   

   
                           -    

 Sistemime  
   

                           -    
 Pakesime nga rivlersimi  

   
          (1,326,352) 

 Gjendje ne fund te vitit  
 

                 775,620  
 

                           -    

      Vlera neto 31.12.2012  
 

              2,640,030  
 

              1,740,588  
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8. Investime Financiare Afatgjata  
 
Investimet financiare afatgjata prej 14,225,038 Lek (2011: 15,540,838) përfaqësojne hua te dhena 
punonjesve te shoqerisë. Investimi është i konsideruar si i vlefshëm për shitje dhe i mbajtur me kosto si 
pasojë e mungesës së cmuarjes së vlerës së drejtë të këtij aktivi.  
 

  

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

     Huadhenie per kredi shtepie 
 

          14,225,038  
 

          15,540,838  

  

          14,225,038  
 

          15,540,838  

 
9. Aktive financiare afatgjata 
Ne fund te vitit 2010  me nje marveshje per trasferim asetesh midis OST sha dhe CEZ shperndarje u be 
kalimi i n/st te Kalimashit me vlere 509.308.600,00 leke. 
Gjate vitit 2012 nga Cez shperndarje u likujduan  101.231.169 leke qe perbejne principal dhe interesa  
te kredis se dhene nga Ministria e financave ne vitin 2010 OST sha per ndertimin e N/st Kalimash. 
 

  

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

      CEZ shperndare nenstacion Kalimash  
 

        306,846,261  
 

        408,077,431  

 Pjesa Afatshkurter  
 

        101,231,170  
 

        101,231,170  

 Pjesa Afatgjate  
 

        205,615,091  
 

        306,846,261  

 
10. Inventarët   
Inventarët me 31 Dhjetor 2012 dhe 2011  mund te paraqitet si me poshtë: 
 

  

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

Materiale ndihmës 

 

161,683,996 
 

320,546,663 

Lëndë djegëse 

 

10,205,399 
 

32,517,532 

Pjesë ndërrimi 

 

298,448,073 
 

207,846,254 

Materiale të tjera 

 

107,768,449 
 

82,298,454 

Asete ne magazine 

 

98,807,789 
 

15,421,462 

  

676,913,706 
 

658,630,365 

 
11. Llogari te arketueshme tregtare  
Kërkesat për arkëtim me 31 Dhjetor 2011 përfaqësojnë te arketueshmet nga transmetimi i energjise.  
Ne fund te vitit nuk ka njohje te zhvlerësimit te kërkesave për arkëtim te debitorëve. 
 

  

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

      Klientë për mallra, produkte e shërbime (11.a)       5,368,659,096  
 

     2,849,373,523  

 Paradhënie për punonjësit  
 

             2,285,886  
 

             2,319,410  

 Detyrime te tjera punonjes  
 

                  24,165  
 

                  74,622  

 Shteti – TVSH e zbritshme (11.c)  
 

                            -    
 

             5,784,944  

 Debitorë të tjerë (11.d)  
 

          51,736,321  
 

          42,955,026  

 Asete per tu mare nga KESH sha (11.e)  
 

          73,069,513  
 

        307,020,174  

 Tatim ne burim  
   

              (109,091) 

  
     5,495,774,981  

 
     3,207,418,608  
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11.a - Kliente per mallra te shitura gjate vitit 2012, paraqitet si me poshte:    
 

  

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

CEZ Shperndarje 
 

     5,240,092,289  
 

     2,804,740,120  

KESH sha 
 

          51,472,865  
 

          29,320,607  

Geni 
 

          37,029,327  
 

                            -    

Te Tjere 
 

          40,064,615  
 

          15,312,796  

  

     5,368,659,096  
 

     2,849,373,523  

 
 
11.b- Paradhenie per punonjesit 
Per vitin 2012 eshte  2,285,885 leke (2,319,410 leke ne 2011) 
 
11.c -TVSH  (Tatim mbi vleren e shtuar)  
 
Per vitin 2011 eshte ne shumen 5.784.944  leke . 
Per vitin 2012 shoqeria eshte me teperice kreditore per Shumen 73,518,896 leke. 
 
11.d -  Debitore te tjere  
 
Per vitin 2012 Debitore te tjere eshte ne vleren  51,736,321  leke (42,955,026 leke ne 2011). 
 
11.e -  Asete per tu marre nga KESH  
Kjo shume paraqet vleren e aseteve per tu transferuar nga KESH sha ne OST sha gjate vitit 2013.   
 
 
12. Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra 
 
Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra analizohen si me poshte: 
 

  

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

     Parapagime per furnitore 
 

        274,159,653  
 

        394,192,782  

Shpenzime te shtyra 
 

             2,063,784  
 

             2,872,742  

  
        276,223,437  

 
        397,065,524  

 
 
13. Mjete monetare dhe ekuivalente me to 
 
Mjetet monetare dhe ekuivalente me to ne 31 Dhjetor 2012 paraqiten si me poshtë: 
 

Mjete Monetare 
 

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

     Vlera monetare bankare, në lekë 
 

        120,093,539  
 

        412,171,505  

Vlera monetare, në monedha të huaja 
 

             4,110,928  
 

          83,728,634  

Vlera monetare ne arke, në lekë 
 

                  62,024  
 

                  92,806  

Vlera monetare, në monedha të huaja 
 

                        240  
 

                        170  

  
        124,266,731  

 
        495,993,115  
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14. Kapitali aksionar 
 
Me 31 Dhjetor 2012  vlera e kapitalit aksionar te autorizuar, rregjistruar  dhe paguar e Shoqërisë është 
6,564,667 aksione  me vlere prej Lek 1,000 për aksion. Me poshtë jepet përmbledhja e kapitalit 
aksionar ne fund te vitit : 
 

  

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

     Numri I Aksioneve 

 
             6,564,667  

 

4,828,402 

Vlera nominale per Aksion (leke/aksion) 
 

1,000 
 

1,000 

Vlera e Kapitalit te nenshkruar 
 

6,564,667,000 
 

4,828,402,000 

 
I gjithe kapitali eshte i zoteruar ne masen 100 % nga Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes. 

 
Gjate vitit 2012, me vendim numer. 331  date 20 Prill 2012, ʺPer rritjen e kapitalit te OSTʺ, kapitali i 
Shoqerise u rrit me 1,736,265,000 Leke. Kjo shume perfaqeson vlerat e tepricave me KESH dhe vleren 
e aseteve te Nenstacionit Babice Vlore, qe u ishin transferuar OST nga KESH. 
 
Rezervat e rivleresimit paraqesin shumen e rivleresimeve prej 1,737,442 Leke te kryera ne vitin 2003 
dhe shumen prej 10,104,116,545 Leke nga rivleresimi i vitit 2011. Keto shuma jane ulur me efektin e 
tatimit te shtyre sic tregohet ne shenimin numer 20. 
 
15.  Huate  
 

  

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

Hua Afatgjata 

 
   

Ministria e financave 

 

216,897,105 
 

325,345,482 

Qeverite e Huaja 

 

8,004,818,661 
 

7,212,709,626 

Marreveshje nen-huaje me KESH 

 

10,741,824,120 
 

11,170,571,865 

  

18,963,539,886 
 

18,708,626,973 

     Hua Afatshkurter 

    Ministria e financave 

 

108,448,000 
 

108,448,000 

Qeverite e Huaja 

 

0 
 

0 

Marreveshje nen-huaje me KESH 

 

1,317,358,866 
 

1,385,237,028 

  

1,425,806,866 
 

1,493,685,028 

     

     Total Detyrime per Hua 

    Ministria e financave 

 

325,345,105 
 

433,793,482 

Qeverite e Huaja 

 

8,004,818,661 
 

7,212,709,626 

Marreveshje nen-huaje me KESH 

 

12,059,182,986 
 

12,555,808,893 

  

20,389,346,752 
 

20,202,312,001 

 
 
Kesti i huave afatgjata me date 31 Dhjetor 2012, eshte llogaritur ne pasqyrat financiare te Shoqerise, 
eshte kontabilizuar sipas Marreveshjet e nenhuave me Shoqerine KESH sh a.Ne pasqyrat financiare 
jane perfshire edhe shpenzimet per interesat e huave. 
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15.  Huate (vazhdim) 
 
Ne tabelen me poshte paraqitet lista analitike e huave dhe te dhenat per interesat. 

 
31 Dhjetor 2012 

 
EUR USD CHF KRW YEN Lekë 

Huate 1.57% 1.47% 0.00% 2.50% 2.45% 0.75% 

       

 
31 Dhjetor 2011 

Huate EUR USD CHF KRW YEN Lekë 

 
1.57% 1.47% 0.00% 2.50% 2.45% 0.75% 

 
 
Huate kane afate maturimi nga iti 2013 ne 2048. 
 
Shoqeria nuk ka qene ne gjendje te perllogarise normat e intresit efektiv dhe vleren e drejte te huave ne 
daten e raportimit. Vlera e huave sipas monedhave paraqitet me poshte: 
 

Monedha  

 

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

EUR 
 

  15,685,892,150  
 

  15,002,546,633  

KRW 

 
     1,987,491,935        1,987,491,935  

CHF 
 

     1,294,818,429  
 

     1,387,942,979  

YEN 
 

        656,231,109  
 

        742,626,502  

USD 
 

        400,198,941  
 

        526,571,513  

LEK 
 

        320,906,222  
 

        511,740,436  

CAD 
 

          43,807,966  
 

          43,392,003  

  

  20,389,346,752  
 

  20,202,312,001  

 
 
16. Llogari te pagueshme tregetare Afatgjata 
 

  

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

  
   

10% SAE & TEMA 
 

          15,462,063  
 

          50,663,388  

10% SAE & TEMA 
 

          31,259,994  
 

          50,663,475  

20% ANSALDO 
 

        400,879,781  
 

        309,307,764  

Koncar - projekti me World Bank 
 

                             -     
 

        234,796,832  

Hyosung - projekti me EBRD 
 

          99,869,848  
 

          94,428,759  

Koncar - projekti me EBRD 
 

          53,377,770  
 

          63,391,249  

  

600,849,457 
 

803,251,466 
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17. Grantet dhe te ardhura te shtyra 
 
Grante te paraqitura si detyrime afatgjata me date 31 Dhjetor 2012, paraqiten si me poshte: 
 
 

  

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

  
   

Grante të tjera nga KESH sh a 
 

          26,101,163  
 

          27,575,821  

Grante nga KfW Linja 400KV Tirane Podgorice         483,676,523  
 

        483,676,523  

Grante nga KfW  Linja 400KV Tirane Prishtine           47,972,733  
 

          47,972,733  

Grante nga KfW Linja Shqiperia e jugut 
 

          82,997,018  
 

          82,997,018  

  

640,747,437 
 

642,222,095 

 
Amortizim i grandeve eshte 1,474,661  Leke. 
 
 
18. Llogari te pagueshme tregtare dhe llogari te tjera 
  
Analiza e llogarive te pagueshme 
                                                                   

Llogari te pagueshme tregetare Afatshkurtra  31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

  
   

Furnitore per mallra dhe sherbime a         459,921,200  
 

        260,606,018  

Furnitore per asete Afatgjata b      1,100,319,648  
 

        890,943,728  

Debitore dhe Kreditore te tjere c         357,973,271  
 

        396,347,655  

Detyrime ndaj Shtetit d         136,906,168  
 

          62,451,903  

Detyrime per dividend 
 

        125,523,384  
  Kreditore te tjere Garancite Bankare 

 
                500,000  

 
                500,000  

  

2,181,143,671 
 

1,610,849,304 

 
a) Furnitore per mallra dhe sherbime 
 

  

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

  
   

KESH  ( humbjet) 
 

        167,240,902  
 

                            -    

SHMSH DOKO 
 

          19,478,390  
 

                            -    

En Bi Power 
 

        116,721,504  
 

                            -    

R&T 
 

             1,981,244  
 

                            -    

CBT  
 

        137,472,397  
 

        238,341,818  

te tjere furnitor  
 

          17,026,763  
 

          22,264,200  

  

459,921,200 
 

260,606,018 
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b) Furnitore per asete Afatgjata 
 

  

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

  
   

ABB 
 

        503,231,459  
 

                            -    

Koncar 
 

        300,542,288  
 

        618,262,004  

Hyosung 
 

        139,674,740  
 

        161,136,462  

Ansaldo 
 

          80,012,713  
 

          34,950,296  

Te tjera 
 

          76,858,448  
 

          76,594,966  

  

1,100,319,648 
 

890,943,728 

 
 
c) Debitore dhe Kreditore te tjere 
 

  

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

     Detyrimet per Shpronesimet 
 

        308,662,909  
 

        354,264,098  
Taksa Doganore 

 
             7,590,210  

 
                            -    

Furnitore per fatura te pamberritura KESH 
 

          19,686,763  
 

          10,131,097  
Te tjera 

 
          22,033,389  

 
          31,952,460  

  

        357,973,271  
 

        396,347,655  

 
d) Detyrime ndaj Shtetit 
 

  

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

Paga dhe Shperblime 
 

          40,133,912  
 

          40,155,690  

Sigurime Shoqerore e Shendetsore 
 

          13,620,098  
 

          13,266,426  

Tatim mbi te ardhurat personale 
 

             9,093,412  
 

             9,029,787  

Tatim ne burim 
 

                539,850  
  TVSH 

 
          73,518,896  

 
                            -    

  

        136,906,168  
 

          62,451,903  

 
 
19. Ortak – Mardhenie me kapitalin 
 
Me urdherin e METE-s vlera 1.406.016.902 leke kalon ne ritje te kapitalit  per vitin 2012. Shuma 
330.249.461,82 leke eshte vlera e aseteve shtese ardhur nga inventarizimi dhe rivlersimi I asete te 
shoqerise gjate vitit 2011 shume e cila ne vitin 2012 ka kaluar ne zmadhim kapitali me urdher  te METE-
s. 
   
 
20. Tatimet e shtyra 

  

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

Gjendja ne Fillim 
 

          11,175,974  
 

           (5,251,728) 

Levizjet gjate vitit 
 

     1,007,072,000  
 

          16,427,702  

Gjendja ne fund 
 

     1,018,247,974  
 

          11,175,974  

 
Ne vitin 2011 Shoqeria rivleresoi asetet por nuk ka paraqitur plotesisht efektet qe kane lindur ne tatimet 
e shtyra. Si pasoje e humbjeve nga rivleresimi jane gjeneruar tatime te shtyra ne masen 32,173,000 
Leke.  Si pasoje e rezervave te rivleresimit te pasqyruara ne Pasqyren e Levisjes se Kapitalit jane 
gjeneruar tatime te shtyra prej 1,010,412,000 Leke. 
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Levizjet ne tatimet e shtyra paraqiten si me poshte: 
 

Tatimi I shtyre 
 

 Rivleresimi  

 

 Aktivet 
Afatgjata 
 Materiale  Totali 

Me 1 Janar 2011 
 

                   -    
 

   (5,251,728)    (5,251,728) 
Debitim ne pasqyren e te ardhurave gjitheperfshirese 

  
     16,427,702      16,427,702  

Balance me 31 Dhjetor 2011 

 

  

 

          
11,175,974  

        
11,175,974  

      Debitim ne pasqyren e te ardhurave gjitheperfshirese: 
   - rivleresimin ne capital 

 
 1,010,412,000  

  
1,010,412,000  

- humbjen e pasqyruar ne te ardhurat e shpenzimet     (32,173,000) 
  

  (32,173,000) 
- diferencat nga vlerat kontabel Neto te AAM-ve 

  
     28,833,000      28,833,000  

Balance me 31 Dhjetor 2012 

 

        
978,239,000  

 

          
28,833,000  

  
1,007,072,000  

 
 
21. Detyrime per tatimin mbi fitimin aktual 
 

  

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

Gjendja ne Fillim 
 

          23,814,714  
 

           (6,031,463) 

Paguar gjate vitit 
 

      (266,332,713) 
 

      (149,944,822) 

Sistemime me tatim taksa 
   

             4,790,540  

shpenzimet e vitit 
 

        286,646,362  
 

        175,000,459  

Gjenda ne fund 
 

          44,128,363  
 

          23,814,714  

 
 
22. Shitjet - Te ardhura 
 
Shitjet - Te ardhurat operative te reflektuara ne pasqyrat shoqëruese te ardhurave analizohen me 
poshtë: 
 

  

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

     Transmetim Energjie 
 

     5,766,800,757  
 

     4,415,315,075  

  

     5,766,800,757  
 

     4,415,315,075  

 
 

Rakordimi me shifren e afarizmit 

   

 31 Dhjetor 2012  

     Shifra e afarizmit per OST  
   

     5,987,593,159  

     

     Total shitje + te ardhura te tjera 
 

     5,768,275,418  

Nevojat vetjake dhe disbalancat (faturime te brendshme ne te ardhura e shpenzime)         196,647,727  

Shto parashikim per kredit noten e leshuar me 2013                
  

          25,018,856  

Zbriten te ardhurat nga grantet  
 

         (1,474,661) 

Te ardhura nga gjoba/penalitete (pa fature)                (874,181) 

Te ardhurat 
   

     5,987,593,159  
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23. Te ardhura te tjera 
 

  

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

     Te ardhura nga grantet 
 

             1,474,661  
 

             1,611,844  

Te ardhura te tjera 
   

             3,577,554  

  

             1,474,661  
 

             5,189,398  

 
 
24. Materiale  e sherbime 
  
Shpenzimet per materiale e sherbime per vitin 2012 paraqiten si me poshtë: 
 

  

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

Blerje/Shpenzime të materialeve. 
 

          47,146,642  
 

          36,217,150  

Blerje/Shpenzime të materialeve të tjera      
 

          26,254,737  
 

          74,327,886  

Blerje/Shpenzime mallrash, shërbimesh 
 

             5,317,381  
  Blerje /Shpenzime të tjera 

 
        328,268,856  

 
          19,044,571  

Shpenzimet nga tranzitimi energjise 
 

        169,365,335  
 

        413,677,882  

  

        576,352,951  
 

        543,267,489  

 
 
25. Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit 
 
Keto shpenzime per vitin  2012  paraqiten si me poshtë: 
 

  

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

Qira 
 

             6,892,263  
 

             4,525,460  

Mirëmbajtje dhe riparime 
 

          35,002,830  
 

          27,110,102  

Sigurime 
 

             4,208,130  
 

             3,859,977  

Kërkime dhe studime 
 

                383,290  
 

                            -    

Të tjera 
 

          19,897,882  
 

          19,446,391  

Personel jashtë njesisë 
 

          38,729,899  
 

          14,879,867  

Shpenzime për konçesione, patenta, liçensa dhe të ngjashme                             -    
 

                360,000  

Publicitet, reklama 
 

             1,214,750  
 

             2,672,899  

Transferime, udhëtime, dieta 
 

          13,665,208  
 

          52,143,968  

Shpenzime postare dhe telekomunikimi 
 

          25,294,019  
 

          28,856,195  

Shpenzime për shërbimet bankare 
 

             1,312,467  
 

             1,026,021  

Taksa dhe tarifa vendore 
 

             1,626,745  
 

             9,631,001  

Taksa e regjistrimit 
 

             3,514,665  
 

             4,896,207  

Tatime të tjera 
 

             4,171,273  
 

                397,444  

 Shpenzime për pritje dhe përfaqësime 
 

             1,855,232  
 

             1,610,004  

Gjoba dhe dëmshpërblime 
 

             2,112,627  
 

             5,646,091  

Shpenzime të tjera 
 

             1,282,000  
 

             5,549,230  

  

        161,163,280  
 

        182,610,857  
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26.  Shpenzime te personelit 
 
Shpenzimet te personelit per vitet 2012  jane paraqitur si me poshte: 
 

  

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

Pagat dhe shpërblimet e personelit               
 

        524,704,412  
 

        551,711,210  

Sigurimet shoqërore dhe shëndetsore 
 

        102,704,942  
 

        100,062,049  

Shpenzime të tjera për personelin 
 

        166,464,854  
 

        132,787,101  

  

        793,874,208  
 

        784,560,360  

 
Numri i punonjesve ne date 31 Dhjetor 2012 eshte 723 punonjes OST sha . OST security me 31 Dhjetor 
2012 ka 171 punonjes. 
 
 
27. Te ardhura dhe shpenzime financiare 
 
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare paraqiten si me poshtë: 

  

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

Shpenzime financiare 
    Shpenzime për interesa 
 

      (192,795,832) 
 

      (130,962,574) 

Humbje nga këmbimet dhe perkthimet valutore        (103,709,955) 
 

      (161,914,870) 

Total shpenzime financiare 
 

      (296,505,787) 
 

      (292,877,444) 

     Të ardhura financiare 
    Të ardhura nga interesat 
 

             3,122,125  
 

             2,979,808  

Të ardhura të tjera financiare 
 

          10,283,932  
 

                279,000  

 Fitim nga këmbimet valutore 
 

          91,512,327  
 

          66,155,560  

Total te ardhura financiare 
 

        104,918,384  
 

          69,414,368  

     Te ardhura dhe shpenzime financiare 
 

      (191,587,403) 
 

      (223,463,076) 

 
28. Tatim fitimi 
 
Me poshtë jepet perllogaritja e tatimit mbi fitimin. 
 

  

 31 Dhjetor 2012  
 

 31 Dhjetor 2011  

Fitimi (humbja) para tatimit 
 

     2,562,816,673  
 

     1,586,084,242  

     Shpenzime te panjohura penalitete gjoba,fatura te prapambetura              2,112,627  
 

             6,467,231  

Shp.CBT te viteve te meparshme 
 

             1,400,521  
  Nga Zhvleresimi 

   
        321,730,132  

Diferenca amortizimit manezherial me ate fiscal         300,133,800  
 

      (164,277,018) 

     Baza llogaritjes tatim fitimit 
 

     2,866,463,621  
 

     1,750,004,587  

Norma e tatim fitimit 
 

10% 
 

10% 

     
Shpenzim per tatim fitimi 

 

        286,646,362  
 

        175,000,459  
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29. Palet e lidhura 
 
OSt Sh.a eshte shoqeri e cila zoterohet ne  masen 100% nga Ministria e Ekonomis Tregetis dhe 
Energjetikes 
Shoqeria ka kryer veprimet e meposhtme me palet e lidhura. 
 

 
 

 

 31 Dhjetor 2012 
‘000 Leke 

 

 31 Dhjetor 2011  
‘000 Leke 

a)Shitje e mallrave dhe sherbimet 
    Cez shperndarje Sh.a 
 

        4,274,621  
 

      4,101,136    

KESH Sh.a                 2,749   

  

        4,277,370  
 

      4,101,136    

     

     
 

 

 31 Dhjetor 2012 
‘000 Leke 

 

 31 Dhjetor 2011  
‘000 Leke 

b)Blerje mallrash dhe sherbimesh     

Cez shperndarje sh.a 
 

              3,136         2,391 

  

              3,136  
 

     2,391 

 

 
 

 31 Dhjetor 2012 
‘000 Leke 

 

 31 Dhjetor 2011  
‘000 Leke 

c)Shperbimet e drejtuesve 
    Paga dhe shperbime per punonjesi 
 

             1,866  
 

            1,800    

Pagat e drejtuesve dhe Keshilli mbikqyres               2,187              2,161 

  

             4,053  
 

            3,961    

 
 
 
 

 

 31 Dhjetor 2012 
‘000 Leke 

 

 31 Dhjetor 2011  
‘000 Leke 

d)Te arketueshmet nga  mardheniet midis 
paleve: 

    KESH Sh.a   51,473  29,321 

Cez shperndarje sh.a  
 

             5,240,092  
 

            2,804,740    

Cez shperndarje sh.a   306,846  408,077 

  

5,598,411 
 

3,242,138 

 
 
 

 

 31 Dhjetor 2012 
‘000 Leke 

 

 31 Dhjetor 2011  
‘000 Leke 

e)Te pagueshme  tregtare nga mardheniet 
midis paleve: 

    KESH Sh.a            167,241    0 

  

             167,241 
 

0 
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31 Dhjetor 2012 

‘000 Leke 
 

 31 Dhjetor 2011  
‘000 Leke 

f) Kredit nga pale te tjera 
    KESH Sh.a  
 

12,059,183  
 

12,555,809    

  

12,059,183 
 

12,555,809 

 
 
30. Angazhimet dhe detyrimet me kusht 
 
Per vitin 2012 kane filluar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane  ( shkalla e pare ) proceset 

gjyqesore me objekt si me poshte vijon: 

1. 19.01.2012 – Padites: OST sh.a ; I paditur : CEZ Shperndarje Objekti: Detyrimin e palës së 

paditur, CEZ SHPERNDARJE sh.a, të paguajë në favor të paditësit : 1)    Detyrimin e palës së 

paditur, CEZ SHPERNDARJE sh.a., të permbushe detyrimin kontraktor sipas Marreveshjes se 

Sherbimit te Transmetimit, miratuar me vendimin nr.3, date 11.01.2011 te ERE “Per miratimin e 

marreveshjes se transmetimit te Energjise elektrike midis OST sh.a dhe CEZ SHPERNDARJE 

sh.a. ( Eshte pushuar ceshtja) 

2. 02.02.2012 – Padites: A&A Internacional; I paditur: OST sh.a ; Objekti: Shperblim i demi 

jashtekontraktore ne vleren 593 280 leke si pasoje e formaliteteve doganore. ( Ceshtja eshte 

pushuar) 

3. 24.05.2012-  Padites:Shuaden sh.p.k ; I paditur: OST sh.a ; Objekti: Shfuqizim I aktit 

klasifikim perfundimtare per furnizim vendosje transformator fuqie 63 MVA 22/20 kV ne 

nenstacionin Tirana 1.; Shfuqizimi I procedurave te kualifikimit per konkurimin e kesaj 

procedure.; Shfuqizimi I aktit A/D1 1985/2 date 30.04.2012; Marrje e mases se sigurimit te 

padise nepermjet pezullimit te veprimeve nga pala e paditur per te lidhur kontraten 

perfundimtare me objekt  si me larte; Shfuqizimin e vendimit 514/7 date 17.05.2012 te 

Komisionit te Prokurimit (Eshte pezulluar, pasi eshte hapur paralelisht nje ceshtje penale) 

4. 13.06.2012- Padites: Enver Caushi; I paditur: OST sh.a, Komuna Kashar, Elb-Ndertuesi; 

Objekti: Shfuqizimi I Aktit A/D1 , vendimi nr. 3 date 29.09.2011 te Komunes Kashar me objekt 

Miratim leje dhe shesh ndertimi ne favor te investitorit OST sh.a dhe subjektit ndertues Elb-

Ndertues sh.p.k; ( Ceshtja eshte pushuar) 

5. 08.05.2012- Padites: Kol Vata; I paditur: OST sh.a ; Objekti: Pushimi  cenimit dhe shperblimi  

i demit te shkaktuar per shkak te percjellesit anesor ( Ceshtja eshte pushuar) 

6. 09.11.2012 – Padites: OST sh.a ; I paditur: Elton Radheshi; Objekti:  Detyrimin e pales se 

paditur te paguaje ne favor te paditesit shperblimin e demit ne vleren 34.320 euro, ardhur si 

pasoje e aksidentimit tip TOYOTA RAV 4.( Ceshtja eshte pushuar) 

7. 11.10.2012- Padites: Elton Radhesi; I Paditur: OST sh.a ; Objekti: Detyrimin e pales paditur, 

OST sh.a ti paguaje paditesit shumen e barabarte me pagen bruto te 25 muajve pune si 

demshperblim per zgjidhje te Kontrates Punes ne menyre te menjehershme pa shkaqe te 

justifikueshme(pagen vjetore), per mosrespektim te afatit te njoftimit (pagen e 3 muajve) per 

mosrespektim te procedures se zgjidhjes se kontrates (pagen e 2 muajve),shperblim per 

vjetersi pune( tete muaj).( Eshte bere pranimi I pjeseshem I kerkese padise ne pagen e 20 

muaj e 15 diteve;Eshte bere ankim) 

8. 1.11.2012 –Padites: OST sh.a; I paditur: Antea Cement sh.p.k, Bami sh.p.k Objekti: Detyrimin 

e pales se paditur te paguaje ne favor te paditesit shperblimin e demit ne vleren 20.513 euro 
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ardhur si pasoje e plasjeve me material eksploziv gjate punimeve ne Fabriken e Cimentos.             

(  Ceshtja eshte pushuar)  

9. 14.11.2012- Padites: OST sh.a ; I paditur: Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane ; Objekti: 

Ankim kunder vendimit te pushimit te ceshtjes penale nr.2144, date 21.10.2012 te Prokurorise 

se Rrethit Gjyqesor Tirane; ( Ceshtja eshte pushuar) 

10. 12.12.2012 Padites: Ndue Balozi; I paditur : OST sh.a ; Objekti: Shpronesim banese ne 

respektim te rregullave dhe kushteve teknike, per shkak te percjellesit anesor 400 kv qe krijon 

kushte pasigurie jetese ne banese. ( Ceshtja eshte pushuar)  

11. 23.11.2012- Padites: Petrit Tollja; I paditur: OST sh.a ; Objekti: Demshperblim pagen e 18 

muajve, per largim te padrejte nga puna (Eshte bere pranimi i pjeseshem i kerkesepadise ne 

pagen e 4 muajve.; Eshte bere ankim nga OST sh.a) 

12. 17.09.2012 –Padites: Cez- Shperndarje; I paditur: Shoqeria permbarimore ARB; OST sh.a si 

person I trete  ; Objekti: Kundershtim veprimesh permbarimore   ( Ceshtja eshte pushuar) 

 

Prane Gjykates se Apelit jane ne vazhdimesi nga vitet e meparshme proceset gjyqesore 

si me poshte vijon: 

 

1. Padites: OST sh.a; I paditur: Gjin dhe Rukije Rosaj: Objekti: Shperblim demi ne masen 285 

833 leke (Ka lene ne fuqi vendimin e Gjykates se rrethit gjyqsor; Eshte bere rekursi. Ne 

pritje te dates se shqyrtimit) 

2. Padites: Bexhet Kapllani; I paditur: OST sh.a; Objekti: Detyrimi i te paditurit qe te beje 

nderrimin e vendit te servitutit te kalimit te kabllove elektrike te tensionit te larte, si dhe pushimin 

e cenimit te pronesise dhe mosperseritjen e tij ne te ardhmen (Ka lene ne fuqi vendimin e 

Gjykates se rrethit gjyqsor Elbasan nga Apeli Durres) 

3. Padites: Siemens c.p.a ; I paditur: OST sh,a ; Objekti: Anullim i aktit administrativ, vendimi I 

OST, ref:PMU-ITACOOP/NDC/06/08/32 date 17/06/2008, ndaj ankimit administrativ te 

SIEMENS C.p.a (Ka lene ne fuqi vendimin e Gjykates se rrethit gjyqesor Tirane; Eshte 

bere rekursi. Ne pritje te dates se shqyrtimit) 

4. Padites: Ilir Nurce; I paditur: OST sh.a : Objekti: Detyrimin e te paditureve te paguaje shumat 

65.382.800 leke te rrjedhura nga zbatimi i vendimit te KM nr. 234 dt. 6.03.2009 per 

shpronesimin e nje kompleksi indrustrial (pulari) e ndodhur ne ZK nr. 2105 me nr. Pasurie 25/2 

me sip. Toke truall 2100 m2 me ndertime si kompleks indrustrial e ndodhur ne Kshar, Tirane. 

(Gjykata e Apelit e ka kthyer per rigjykim ne Gjykaten e shkalles I) 

5. Padites: Dielli Shehu, Teuta Uruci; I paditu: OST, KESH, ZVRP; Objekti: Detyrimi ite paditurve 

OST dhe KESH sh.a te na njoh si pronar te 950 m2 ne rrugen Siri Kodra; Detyrimin e te 

paditurve te na liroje e dorezoje kete siperfaqe dhe te shperblej per perdorimin ne 3 vitet e 

fundit e ne vazhdim (Gjykata e Apelit e ka kthyer per rigjykim ne Gjykaten e shkalles I)  

6. Padites: Shoqeria ASA Auto Star Albania sh.p.k.; I paditur: OST sh.a ; Objekti: Anullimi i Aktit 

administrativ Vendimit nr. 51, dt. 20.11.2008 te keshillit te rregullimit te teritorrit prane Keshillit te 

Qarkut Tirane, per sa i perket dhenies se lejes se ndertimit shoqerise OST per ndertimin e 

objektit "Linja 400 kV Tirane-Podgorice", ne komunen Kashar. Pushimin e cenimit  te pronesise 

se shoqerise "Auto Star Albania" nga ndertimi i objektit "linja 400 kV Tirane -Podgorice" prej te 

paditurit OST, per pjesen e ndertimit te kesaj linje mbi pronen e shoqerise. Majen e mases se 

sigurimit te padise, duke detyruar OST -ne te pezulloje punimet per ndertimin e kesaj linje mbi 

pronen e paditesit, deri ne perfundim te gjykimit. (Ka lene ne fuqi vendimin e shkalles se pare) 

7. Padites: OST sh.a; I Paditur: Petrit Tollja; Objekti: Detyrimin e palës së paditur të paguajë në 

favor të paditësit dëmin real pasuror te konstatuar nga Njesia e Auditit me shkresen nr. 2193 

prot., dt. 08.09.2010  “Dergim raporti perfundimtare auditimi dhe rekomandimet” ne vleren 2 683 



Operatori Sistemit te Transmetimit  Sh a 

Shenime shpjeguese per pasqyrat financiare te konsoliduara  

 te vitit te mbyllur me 31 Dhjetor 2012 

(shuma ne leke) 

 

38 
 

800 leke. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur.( Gjykata Apelit ka lene ne fuqi 

vendimin e Gjykates se rrethit gjyqesor Tirane; Eshte bere rekursi. Ne pritje te dates se 

shqyrtimit) 

8. Padites: OST sh.a; I paditur : Intersig: Objekti: Detyrimin e palës së paditur të paguajë në 

favor të paditësit dëmin real pasuror nga aksidenti automobilistik i datës 02.08.2010, sipas 

informacionit Nr.682/1 Prot. datë 04.08.2010 të Drejtorisë së Policisë Rrugore, njësia Rajonale 

e Policisë Rrugore Lezhë (Ka lene ne fuqi vendimin e Gjykates se rrethit gjyqesor Tirane; 

Eshte bere rekursi. Ne pritje te dates se shqyrtimit) 

9. Padites: Rad-Okej; I paditur: OST sh.a ; Objekti: Permbushja e detyrimit kontraktor sipas 

kontrates nr.85/5 prot., dt 22.02.2010. Detyrimin e te paditures OST sh.a te marre ne dorezim 

Autovincin me kapacitet ngrites max 100 ton me R 3 M, objekt I kontrates. Detyrimi I te 

paditures OST sh.a ti paguaj paditesit pjesen e mbetur, demin e shkaktuar, fitimin e munguar 

sipas kontrates si dhe shpenzimet gjyqsore. (Ka lene ne fuqi vendimin e Gjykates se rrethit 

gjyqesor Tirane; Eshte bere recurs) 

10. Padites: Lorenc Rapushaj; I paditur: OST sh.a ;Objekti: Demshperblim pagen e 16 muajve si 

pasoje e largimit te padrejte nga puna; (Ka lene ne fuqi vendimin e shkalles se pare) 

 

Prane Gjykates se Larte priten te gjykohen keto ceshtje gjyqesore: 

1. Padites: Arbana sh.p.k ; I paditur; OST sh.a ; Objekti: Detyrimin e pales se paditur per te 

paguar shumen 1 039 624 leke si dhe interesat perkatese nga moslikujdimi I saj ne kohe 

 
Shoqeria nuk vlereson se keto ceshtje kane efekt ne pasqyrat e saj financiare ndaj nuk ka njohur 
provizione ne lidhje me to. 
 
 
31. Çështje me autoritetet fiskale 
 
Shoqeria gjate vitit 2012 nuk ka ceshtje gjyqsore me autoritetet fiskale. 
 
32. Ngjarje te ndodhura mbas dates se mbylljes se bilancit  
 
Shoqeria nuk ka ngjarje materiale te ndodhura pas dates se bilancit qe mund te kene ndonje efekt ne 
pasqyrat financiare te Shoqerise per vitin 2012. 
 

 


