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Deshmoret e Kombit Blvd
Twin Towers Building 1, floor 13
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Raporti i Audituesve te Pavarur

PEr pronarin e Messer Albagaz Shpk

Opinioni

Ne kemi audituar pasqyrat financiare t€ Messer Albagaz Shpk ("Shoq€ria"), t€
cilat pdrfshijne pasqyr6n e pozicionit financiar mE 31 dhjetor 2017, pasqyrdn e
fitimit ose humbjes dhe tE td ardhurave t€ tjera gjith€pErfshir6se, pasqyrEn e
ndryshimeve n€ kapital dhe pasqyr6n e flukseve tE paras6 p6r vitin e mbyllur n€
at6 dat6, si dhe shdnimet p6r pasqyrat financiare, p6rfshir€ nje permbledhje t€
politikave tE r6nd€sishme kontabel dhe sh6nime tE tjera shpjeguese.

Sipas opinionit ton6, pasqyrat financiare bashk6lidhur japin nje pamje t€ v€rtetE
dhe te drejt€ t€ pozicionit financiar te Shoq6ris€ mE 31 dhjetor 2017, E
performanc6s sE saj financiare dhe flukseve t€ saj t€ paras6 p€r vitin e mbyllur
nE ate dat6, nE p€rputhje me Standardet Nd€rkomb€tare t€ Raportimit Financiar
(sNRF).

Baza pdr Opinionin

Ne e kryem auditimin ton6 nd p6rputhje me Standardet Nddrkomb€tare t6
Auditimit (SNA-te). Pergjegjesit€ tona sipas k€tyre standardeve jan€ p6rshkruar
n€ m6nyr€ mE t6 detajuar nE seksionin e raportit ku jepen P5rgiegiesitd e
Audituesve pdr Auditimin e Pasqyrave Financiare. Ne jemi te pavarur nga

Shoqeria n€ p€rputhje me Kodin e Etik6s p6r Profesionist€t Kontab€l te Bordit
tE Standardeve Nd6rkomb€tare te Etikes p€r Profesionist€t Kontab6l (Kodi i

BSNEPK) dhe me Kodin e Etikds t€ lnstitutit t€ Ekspert€ve Kontabel te
Autorizuar nE Shqiperi (Kodi i IEKA), si dhe me kdrkesat etike te Ligjit Nr. 10091,
date 5 mars 2009, "Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit tE Audituesit
Ligjor dhe t6 Kontabilistit tE Miratua/', t€ ndryshuar, qd jane t6 zbatueshme p€r
auditimin e pasqyrave financiare nd Shqip6ri, dhe kemi pdrmbushur
pergjegjesit€ e tjera etike nE p€rputhje me k6to k€rkesa dhe me Kodin e
BSNEPK dhe Kodin e IEKA.

Ne besojm€ se evidenca e auditimit q€ kemi siguruar €shte e mjaftueshme dhe
e p6rshtatshme p€r te dh6nd nje bazd p6r opinionin ton6.

KPI,IG Albania Shpk, an Albanian limited liability @mpany and a member
fim of the KPMG network of independent member fims affiliated with KPI,G
lntemational C@perative ("KPMG lntemational"), a Swiss entity.
Document classificationi KPMG Confidential

Registered in the National
Registration Centerwith VAT Number
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Pdrgjegjdsite e Drejtimit nd lidhje me Pasqyrat Financiare

Drejtimi 6sht6 pergjegjes per pergatitjen dhe paraqitjen e drejte te pasqyrave
financiare ne perputhje me SNRFT€, dhe pdr ato kontrolle t6 brendshme qd
dre.itimi i gjykon te nevojshme per te bere t6 mundur pergatitjen e pasqyrave
financiare qd nuk permbajne anomali materiale, qofte per shkak t€ mashtrimit
apo gabimit.

Ne pergatitjen e pasqyrave financiare, drejtimi 6shte pergjegjes per te vleresuar
aftesine e Shoqerise perte vazhduar nd vijimesi, duke dhene informacion, nese
6shte e zbatueshme, per qeshtjet qe kane te bejne me vijim6sin6 dhe duke
pdrdorur parimin kontabel te vijimesise perveg se ne rastin kur drejtimi synon ta
likuidoje Shoqerine ose te nderprese aktivitetet, ose nese nuk ka alternative
tjeter reale perveg sa me siper.

Ata qe jane te ngarkuar me qeverisjen jane pergjegjes per mbikeqyrjen e
procesit te raportimit financiar te Shoqerise.

Pdrgjegjdsitd e Audituesve p,Er Auditimin e Pasqyrave Financiare

Objektivat tona jane qe te arrijme njd siguri te arsyeshme lidhur me faktin n6se
pasqyrat financiare ne teresi nuk kane anomali materiale, per shkak te
mashtrimit apo gabimit, dhe t6 leshojmd nje raport auditimi qe perfshin opinionin
tone. Siguria e arsyeshme eshte nje siguri e nivelit te larte, por nuk eshte nje
garanci q6 njd auditim i kryer sipas SNA-ve do te identifikoje gjithmone nje
anomali materiale kur ajo ekziston. Anomalite mund te vijne si rezultat igabimit
ose i mashtrimit dhe konsiderohen materiale nese, individualisht ose te marra
se bashku, pritet qe ne menyre te arsyeshme t6 influencojne vendimet
ekonomike te perdoruesve, te marra bazuar ne keto pasqyra financiare.

Si pjese e auditimit ne perputhje me SNA{6, ne ushtrojme gjykimin profesional
dhe ruajme skepticizmin profesional gjate gjithe auditimit. Ne gjithashtu:

- ldentifikojme dhe vleresojmd rreziqet e anomalise materiale, qofte per shkak
te mashtrimit ose gabimit, hartojm6 dhe kryejmd procedurat e auditimit n6
pergjigje te ketyre neziqeve, dhe marrim evidence auditimi qd eshte e
mjaftueshme dhe e pershtatshme per te siguruar nje baze per opinionin tone.
Rreziku i mos zbulimit te njd anomalie materiale si rezultat i mashtrimit eshte
me i larte se rreziku si rezultat i gabimit, sepse mashtrimi mund te perfshije
marreveshje te fshehta, falsifikime, perjashtime td q6llimshme, informacione
t6 deformuara, anashkalime t6 kontrolleve te brendshme.

- Sigurojmd nje njohje te kontrollit te brendshem qe ka te beje me auditimin
me qdllim qe te percaktojme procedurat e auditimit qe jane te pershtalshme
sipas rrethanave, por jo pdr q6llime td shprehjes se nje opinioni mbi
efikasitetin e kontrollit te brendshem te Shoqerise.

- Vleresojmd pershtatshmdrind e politikave kontabdl te perdorura dhe
arsyeshmerine e gmuarjeve kontabel dhe te shpjegimeve perkatese te bera
nga drejtimi.



- Nxjerrim nj€ konkluzion n6 lidhje me p6rshtatshm6rin6 e pdrdorimit tE baz6s
kontab6l te vijim€sisE, dhe bazuar nE evidenc6n e auditimit t€ marr€, n6se
ka nj6 pasiguri materiale n€ lidhje me ngjarjet ose kushtet, e cila mund t€
hedh€ dyshime te medha p6r aftEsin€ e Shoq6rise per tE vijuar veprimtarinE.
N€se ne arrijm6 nE pOrfundimin qE ka nje pasiguri ne duhet t€ t6rheqim
v6mendjen nE raportin e audituesve nE lidhje me shpjegimet e dh€na nE

pasqyrat financiare, ose ndse k6to shpjegime jan6 tE pap6rshtatshme, duhet
te modifikojmd opinionin ton6. Konkluzionet tona bazohen n€ evidenc€n e
auditimit tE marr6 deri nd dat€n e raportit ton6. Megjithat€, ngjarje ose kushte
t€ ardhshme mund te b€jne qe Shoqeria t€ ndErpres€ veprimtarin€.

- Vleresojmd paraqitjen e p6rgjithshme, struktur€n dhe p€rmbajtjen e
pasqyrave financiare, p6rfshir6 informacionet shpjeguese tE dh6na, dhe
n€se pasqyrat financiare paraqesin transaksionet dhe ngjarjet n€ to n6 nj€
m6nyr€ q6 arrin paraqitjen e drejte.

Ne komunikojme me drejtimin, p6rveg t€ tjerave, lidhur me qdllimin dhe koh€n
e auditimit dhe gjetjet e r6nd6sishme tE auditimit, perfshire ndonje mang6si tE

r6nd6sishme nE kontrollin e brendsh6m qE ne mund te identifikojm6 gjate
auditimit.

")

Ligjor

KPMG Albania Shpk
Blvd "Ddshmor€t e Kombit"
Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 13
Tiran6, Shqiperi

Tiran6, 31 korrik 2018

ilt



Messer Albagaz Sh.p.k. 
Pasqyra e pozicionit financiar më 31 dhjetor 
Shumat në mijë Lek 
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Pasqyra e pozicionit financiar duhet lexuar së bashku me shënimet shpjeguese që janë pjesë përbërëse e 

pasqyrave financiare në faqet 5 deri 19.  

Këto pasqyra financiare janë miratuar nga pronari i Shoqërisë më 31 korrik 2018 dhe janë nënshkruar në emër 

të tij nga: 

Vladimir Vladimirov 

Drejtor Ekzekutiv 

_____________________ 

Shënime 2017 2016 

Aktivet 

Aktive afatgjata të trupëzuara 5 448,651 440,516 

Aktive afatgjata të patrupëzuara 6 8,665 8,894 

Aktivet afatgjata 457,316 449,410 

Inventari 7 42,253 41,555 

Të arkëtueshme tregtare dhe të tjera 8 73,693 103,212 

Tatim fitimi i parapaguar 4,118 4,118 

Parapagime dhe aktive të tjera 9 8,438 8,543 

Mjete monetare dhe ekuivalente me to 10 21,056 27,831 

Aktivet afatshkurtra 149,558 185,259 

Totali i aktive 606,874 634,669 

Kapitali 
Kapitali i nënshkruar 11 706,772 706,772 

Rezerva 11 6,208 6,208 

Humbje të mbartura (271,923) (229,330) 

Totali i kapitalit 441,057 483,650 

Detyrimet 

Detyrimet e shtyra tatimore 18 6,718 7,882 

Detyrimet afatgjata 6,718 7,882 

Detyrime tregtare dhe të tjera 12  152,479 138,125 

Parapagimet 13  6,620  5,012 

Detyrimet afatshkurtra  159,099  143,137 

Totali i detyrimeve  165,817  151,019 

Totali i kapitalit dhe detyrimeve  606,874  634,669 



Messer Albagaz Sh.p.k. 
Pasqyra e fitimit ose humbjes dhe të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin e mbyllur 

më 31 dhjetor  
Shumat në mijë Lek 
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Pasqyra e fitimit ose humbjes dhe të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse duhet lexuar së bashku me shënimet 

shpjeguese që janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare në faqet 5 deri 19. 

 

 

 

     

 Shënime 2017  2016 

     

Shitje 14  301,710   350,249 

Kosto e shitjeve 14  (276,720)  (306,325) 

Fitimi bruto   24,990   43,924 

Të ardhura të tjera 15  13,842   35,835 

Shpenzime të shitjes dhe shpërndarjes 16  (60,691)  (64,251) 

Shpenzime administrative 17  (24,173)  (25,425) 

Rezultati nga veprimtaria operative   (46,032)  (9,917) 

Të ardhura financiare neto   2,275   603 

Humbja para tatimit   (43,757)  (9,314) 

      

Përfitimi/(shpenzimi) i tatimit mbi fitimin 18  1,164   (1,592) 

Humbja e vitit   (42,593)  (10,906) 

      

Humbje të tjera gjithëpërfshirëse, neto nga tatim fitimi   -   - 

Totali i humbjes gjithëpërfshirëse të vitit   (42,593)  (10,906) 



Messer Albagaz Sh.p.k. 
Pasqyra e ndryshimeve në kapital për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 
Shumat në mijë Lek 

 

3 

 

Pasqyra e ndryshimeve në kapital duhet të lexohet së bashku me shënimet shpjeguese që janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare të paraqitura në faqet 5 deri në 

19.  

 

 

 
Kapitali i 

nënshkruar  Rezerva 

Humbja e  

mbartur Total 

Gjendja më 1 janar 2016 706,772 6,208 (218,424) 494,556 

     
Transaksionet me pronarët që regjistrohen direkt në kapital - - - - 

Humbje totale gjithpërfshirëse për vitin     

Humbje për vitin - - (10,906) (10,906) 

Humbje tjetër gjithëpërfshirëse, neto nga tatimi  - - - - 

Humbje totale gjithpërfshirëse për vitin - - (10,906) (10,906) 

Gjendja më 31 dhjetor 2016 706,772 6,208 (229,330) 483,650 

     

Transaksionet me pronarët që regjistrohen direkt në kapital - - - - 

Humbje totale gjithpërfshirëse për vitin     

Humbje për vitin - - (42,593) (42,593) 

Humbje të tjera gjithëpërfshirëse, neto nga tatimi  - - - - 

Humbje totale gjithpërfshirëse për vitin - - (42,593) (42,593) 

Gjendja më 31 dhjetor 2017 706,772 6,208 (271,923) 441,057 

     



Messer Albagaz Sh.p.k. 
Pasqyra e flukseve të parasë për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 
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 Shënime 2017  2016 

     

Flukse monetare nga aktivitetet operative     

Humbja për periudhën para tatimit   (43,757)  (9,314) 

Rregullimet për:     

Amortizim 5,6 25,940  21,490 

Fitimi nga shitja e aktiveve të trupëzuara  (140)  (4,255) 

Efekti nga zhvlerësimi i të arkëtueshmeve 8 5,250  (6,416) 

  (12,707)  1,505 

Ndryshimet në:     

 - inventarë  (698)  (6,105) 

 - llogaritë e arkëtueshme  24,269  (17,783) 

 - aktive të tjera  105  (3,689) 

 - tregtare dhe të tjera të pagueshme  14,354  25,239 

 - detyrime të tjera  1,608  1,774 

 - tatimi i parapaguar mbi fitim  -  (1,532) 

Flukse neto nga/(të përdorura në) aktivitetet 

operative  26,931  (591) 

     

Flukse monetare nga aktivitetet investuese     

Blerja e aktiveve afatgjata të trupëzuara  (38,073)  (13,633) 

Arkëtime nga shitja e aktiveve të trupëzuara  4,367  - 

Flukse neto të përdorura në aktivitetet investuese  (33,706)  (13,633) 

     

Rënie neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të 

mjeteve monetare  (6,775)  (14,224) 

Mjete monetare dhe ekuivalentët e saj në fillim të vitit  27,831  42,055 

Mjete monetare dhe ekuivalentët e saj në 31 dhjetor 10 21,056  27,831 

 

Pasqyra e flukseve të parasë duhet të lexohet së bashku me shënimet shpjeguese që janë pjesë përbërëse e 

pasqyrave financiare të paraqitura në faqet 5 deri në 19.  
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Shënime shpjeguese të pasqyrave financiare  
(Shumat në mijë Lek, nëse nuk shprehet ndryshe) 
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1. Hyrja 

a) Informacion i përgjithshëm  

Messer Albagaz Sh.p.k. (“Shoqëria”) është një shoqëri e vendosur në Tiranë. Shoqëria është e përfshirë në 

prodhimin, shitjen, dhe shpërndarjen e gazrave teknike, mjekësore dhe të veçanta, si dhe shitjen e pajisjeve dhe 

pjesëve të këmbimit. Shoqëria është regjistruar në vitin 2007 dhe në 2011 u ble nga Messer Tehnogas AD, një 

shoqëri e vendosur në Serbi. Messer Tehnogas është pronari i vetëm i Shoqërisë. 

Më 31 dhjetor 2017 dhe 2016, Shoqëria ka operuar nga magazinat në Tiranë, Gjirokastër dhe Korçë. 

b) Vlerësimi i Drejtimit mbi aftësinë e Shoqërisë për të vazhduar sipas parimit të vijimësisë 

Shoqëria realizoi humbje neto prej 42,593 mijë  Lek (2016: 10,906 mijë Lek) dhe më 31 dhjetor 2017  ka humbje 

të akumuluara prej 271,923 mijë Lek (2016: 229,330 mijë Lek). Kjo është kryesisht për shkak të kohës së 

nevojshme për zhvillimin e biznesit pas ndryshimit të pronësisë më 2011, për shkak të vonesave në marrjen e disa 

licensave të prodhimit dhe tregtimit, si edhe për shkak të konkurrencës vendase. Shoqëria mbështetet vazhdimisht 

nga kontributet e pronarit, i cili është gjithashtu edhe furnitori kryesor. 

Shoqëria pret që të ardhurat të rriten në vitet në vijim dhe kostot e shitjeve të zvogëlohen si rezultat i një licence 

të re tregtare që pritet të merret në gjysmën e dytë të vitit 2018, e cila do t'i mundësojë shoqërisë të rrisë të ardhurat 

nëpërmjet qasjes në klientë të rinj dhe të zvogëlojë kostot e pagueshme ndaj palëve të treta. Si rezultat, shoqëria 

pret të përmirësojë marzhin bruto të fitimit dhe të realizojë fitim në vitet në vijim. Megjithëse detyrimet 

afatshkurtra tejkalojnë aktivet afatshkurtra, 84% (2016: 73%) e këtyre detyrimeve janë ndaj palëve të lidhura 

(shih shënimin 12). Drejtimi synon të shfrytëzojë kushtet e kreditimit të ofruara nga palët e lidhura dhe të vazhdojë 

të ketë financimin e tyre. 

Bazuar në angazhimin e Shoqërisë mëmë për të vazhduar mbështetjen ndaj Shoqërisë, këto pasqyra financiare 

janë përgatitur në bazë të parimit të vijimësisë, që supozon se Shoqëria do të jetë në gjendje të realizojë aktivet 

dhe të shlyejë detyrimet e saj gjatë rrjedhës normale të veprimtarisë, sipas afateve përkatëse në të ardhmen e 

pritshme.  

2. Baza e përgatitjes 

a) Deklarata e pajtueshmërisë 

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

b) Baza e matjes 

Pasqyrat financiare janë përgatitur bazuar në koston historike. 

c) Monedha funksionale dhe raportuese 

Pasqyrat financiare paraqiten në Lek, e cila është monedha funksionale e Shoqërisë. Gjithë informacioni financiar 

paraqitet në Lek i rrumbullakosur në mijëshen më të afërt, përveç rasteve kur tregohet së është paraqitur ndryshe.  

d) Përdorimi i vlerësimeve dhe gjykimeve 

Përgatitja e pasqyrave financiare kërkon që Drejtimi të kryejë gjykime, vlerësime dhe supozime të cilat ndikojnë 

në aplikimin e politikave kontabël dhe shumave të raportuara të aktiveve dhe detyrimeve, të ardhurave dhe 

shpenzimeve. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga këto supozime. 

Vlerësimet dhe supozimet rishikohen në mënyrë të vazhdueshme. Rishikimet e vlerësimeve njihen në periudhën 

në të cilën vlerësimi rishikohet dhe në periudhat e ardhme nëse kanë ndikim. Në veçanti, informacionet mbi 

elementë të rëndësishëm në vlerësimin e pasigurive dhe gjykimet kritike në aplikimin e SNRF, që kanë efekt të 

konsiderueshëm në pasqyrat financiare, janë përshkruar në shënimin 4. Gjithashtu, gjykimet dhe vlerësimet e bëra 

në lidhje me detyrimet e mundshme paraqiten në shënimin 20 dhe gjykimet mbi zhvlerësimin e kërkesave të 

arkëtueshme paraqiten në shënimin 19 (b).  
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Shënime shpjeguese të pasqyrave financiare  
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3. Politika të rëndësishme kontabël 

Politikat kontabël të përmendura më poshtë janë aplikuar në mënyrë të vazhdueshme në të gjitha periudhat e 

paraqitura në këto pasqyra financiare. 

(a)  Aktivet dhe detyrimet financiare 

i. Aktivet  financiare jo- derivative 

Shoqëria fillimisht njeh llogaritë e arkëtueshme tregtare e të tjera dhe depozitat në datën që ato kanë ndodhur. Të 

gjitha aktivet e tjera financiare njihen fillimisht në datën e tregtimit, datë në të cilën Shoqëria bëhet palë në kushtet 

kontraktuale të instrumentit.  

Çdo interes në aktivet financiare të transferuara qe është krijuar apo mbajtur nga Shoqëria, njihet si një aktiv apo 

detyrim më vete. Aktivet dhe detyrimet financiare netohen së bashku dhe shuma neto paraqitet në pasqyrën e 

pozicionit financiar, atëherë dhe vetëm atëherë kur Shoqëria ka të drejte ligjore për të paraqitur  shumat neto dhe 

ka për qellim ose për të mbyllur veprimin me to mbi një bazë neto, ose për të realizuar shitjen e aktivit dhe blerjen 

e detyrimit në të njëjtën kohë. 

ii. Llogaritjet e arkëtueshme tregtare dhe të tjera 

Llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera janë aktive financiare me pagesa fikse ose të përcaktuara që nuk janë 

regjistruar në një treg aktiv. Aktive të tilla njihen fillimisht me vlerën e drejtë të tregut, plus çdo kosto transaksioni 

që lidhet drejtpërdrejt me to. Pas njohjes fillestare llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera maten me metodën 

e kostos së amortizuar duke përdorur metodën e interesit efektiv, minus çdo rënie të vlerës. 

iii. Mjetet monetare dhe ekuivalentet me to 

Mjetet monetare dhe ekuivalentët me to përbëhen nga balancat e parave dhe depozitave pa afat me maturimin 

fillestar prej tre muaj ose më pak. Mjetet monetare maten me kosto të amortizuar në pasqyrën e pozicionit 

financiar. 

iv. Detyrime financiare jo-derivative 

Shoqëria fillimisht njeh detyrimet financiare në datën e tregtimit, datë në të cilën Shoqëria bëhet palë në kushtet 

kontraktuale të instrumentit. 

Shoqëria çregjistron një detyrim financiar kur detyrimet kontraktuale shkarkohen, anullohen apo humbin 

vlefshmërinë e tyre.  

Shoqëria ka këto detyrimeve financiare jo derivative: të pagueshme tregtare dhe të tjera dhe detyrime të tjera.   

Detyrime të tilla financiare njihen fillimisht me vlerën e drejtë të tregut, plus çdo kosto transaksioni që lidhet 

drejtpërdrejt më të. Pas njohjes fillestare këto detyrime financiare maten me metodën e kostos së amortizuar duke 

përdorur metodën e interesit efektiv. 

(b) Inventari 

Inventarët maten me vlerën më të ulet mes kostos dhe të vlerës neto të realizueshme.  

Kosto e inventarëve bazohet në metodën e kostos mesatare dhe përfshin kostot e blerjes së inventarëve, kostot e 

shndërrimit dhe të tjera kosto për t’i sjellë në vendin dhe gjendjen ekzistuese.  

Vlera neto e realizueshme është çmimi i vlerësuar i shitjes gjatë rrjedhës së zakonshme të biznesit minus çdo 

kosto të vlerësuar për përfundimin dhe shpenzimet e shitjes. 

(c) Aktivet afatgjata të trupëzuara 

 Njohja dhe matja 

Aktivet afatgjata të trupëzuara maten me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe humbjet e akumuluara nga 

rënia në vlerë. 

Kosto përfshin shpenzimet që lidhen drejtpërdrejt me blerjen e aktivit. Kostoja e aktiveve të ndërtuara nga vetë 

Shoqëria përfshin koston e materialeve dhe punës direkte, çdo kosto tjetër që lidhet drejtpërdrejt me përgatitjen e 

aktiveve në gjendje pune për qëllimin e përdorimin e tyre; shpenzimet e çmontimit dhe heqjes së elementëve dhe 

rikthimin e tokës në gjendjen origjinale. Programet software e blerë të cilët janë pjesë tërësore në funksionalitetin 

e pajisjeve përkatëse, kapitalizohen si pjesë e kësaj pajisje. 

Kur pjese të një objekti të aktiveve afatgjata të trupëzuara kanë jetëgjatësi të ndryshme, ato kontabilizohen si 

objekte të veçanta (përbërës kryesorë) të aktiveve afatgjata të trupëzuara. 

Fitimet dhe humbjet nga shitja e një objekti të aktiveve afatgjata të trupëzuara përcaktohen duke krahasuar të 

ardhurat nga shitja me vlerën e mbartur të ndërtesës dhe pajisjeve, dhe janë të njohura si të ardhura neto në 

kategorinë e të ardhurave të tjera, në fitim ose humbje.  
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3. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(c) Aktivet afatgjata të trupëzuara (vazhdim) 

 Kostot vijuese 

Kostoja e zëvendësimit të një pjese të një elementi të aktiveve afatgjata të trupëzuara i shtohet vlerës së mbetur 

të elementit nëse është e mundur që përfitimet ekonomike në të ardhmen që lidhen me ketë element do të rrjedhin 

në Shoqëri, dhe kostoja e tij mund të matet me saktësi. Kostot e mirëmbajtjeve ditore të aktiveve afatgjata të 

trupëzuara njihen në pasqyrën e të ardhurave në momentin kur ndodhin. 

 Zhvlerësimi 

Zhvlerësimi njihet në fitim ose humbje duke përdorur metodën e llogaritjes mbi vlerën e mbetur dhe normat e 

zhvlerësimit janë si më poshtë:  

 2017  2016 

 Ndërtesa  5%  5% 

 Makineri, impiante dhe pajisje 7% - 20%  7%- 20% 

 Bombula 5% - 11%  5% 

Toka nuk amortizohet. Metodat e amortizimit, jeta e dobishme dhe vlera e mbetur rishikohen në çdo datë raportimi 

dhe rregullohen nëse është e përshtatshme. Gjatë vitit 2017, jetëgjatësia e vlerësuar e disa cilindrave u rishikua 

(shiko Shënimin 5.i). 

(d) Aktive të patrupëzuara 

 Njohja dhe matja 

Aktivet e patrupëzuara që kanë jetë të dobishme të fundme janë matur me kosto minus amortizimin e akumuluar 

dhe çdo humbje të akumuluar nga zhvlerësimi. 

Shpenzimet e zhvillimit kapitalizohen vetëm nëse shpenzimet mund të maten në mënyrë të besueshme, produkti 

ose procesi është teknikisht dhe komercialisht i realizueshëm, përfitimet e ardhshme ekonomike janë të 

mundshme dhe Kompania synon të ketë dhe ka burime të mjaftueshme për të përfunduar zhvillimin dhe për ta 

përdorur ose për të shitur asetin. Përndryshe, ajo njihet në fitim ose humbje si të ndodhë. Pas njohjes fillestare, 

shpenzimet e zhvillimit maten me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe çdo humbje të akumuluar nga 

zhvlerësimi. 

 Kostot vijuese 

Shpenzimet pasuese kapitalizohen vetëm kur rrit përfitimet ekonomike të ardhshme të mishëruara në aktivin 

specifik me të cilin lidhet. Të gjitha shpenzimet e tjera, duke përfshirë shpenzimet për emrin e mirë dhe markat e 

krijuara brenda vendit, njihen në fitim ose humbje si të ndodhura. 

 Amortizimi 

Amortizimi njihet në fitim ose humbje duke përdorur metodën e reduktimit të reduktimit dhe norma e amortizimit 

është 5%. Metodat e amortizimit, jetët e dobishme dhe vlerat e mbetura rishikohen në çdo datë raportimi dhe 

përshtaten nëse është e përshtatshme. 

(e) Transaksionet në monedhë të huaj 

Transaksionet në monedhe të huaj konvertohen në monedhën funksionale me kursin e këmbimit të datës së 

transaksionit. Aktivet dhe detyrimet monetare të regjistruara në monedha të huaja në datën e raportimit 

konvertohen në monedhën funksionale me kursin e këmbimit të datës së raportimit. Fitimi apo humbja nga kursi 

i këmbimit për zërat monetare është diferenca ndërmjet kostove të amortizuara në monedhën funksionale në fillim 

të periudhës, e rregulluar me interesin efektiv dhe pagesat gjate periudhës, dhe kostove të amortizuara në monedhë 

të huaj të konvertuara me kursin e këmbimit në fund të periudhës. Aktivet dhe detyrimet jo-monetare të 

regjistruara në monedhë të huaj që maten me kosto të amortizuar, konvertohen në monedhë funksionale me kursin 

e këmbimit në datën kur kryhet transaksioni. Aktivet dhe detyrimet jo-monetare të regjistruara në monedhe të 

huaj që maten me vlere të drejte të tregut konvertohen në monedhë funksionale me kursin e këmbimit në datën 

kur është përcaktuar vlera e drejte e tregut.   
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3. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(f) Zhvlerësimi  

i Aktivet financiare 

Një aktiv financiar që nuk regjistrohet me vlerën e drejtë të tregut përmes pasqyrës së fitimit ose humbjes, 

vlerësohet në fund të çdo periudhe raportuese për të përcaktuar nëse ka evidence objektive që mund të jetë i 

zhvlerësuar. Një aktiv financiar është zhvlerësuar nëse evidencat objektive tregojnë së një ngjarje humbjeje ka 

ndodhur pas njohjes fillestare të aktivit dhe se ngjarja e humbjes ka patur një ndikim negativ në flukset e monetare 

të ardhshme të aktivit financiar që mund të maten me besueshmëri. 

Evidenca objektive që aktivet financiare janë zhvlerësuar mund të përfshije pamundësi apo vështirësi të një klienti 

për të realizuar pagesën, ristrukturim të një detyrimi ndaj Shoqërisë me kushte që Shoqëria nuk do të hynte në 

raste të tjera, ose treguese që një klient do të shpallë falimentim. Shoqëria konsideron evidence të zhvlerësimit të 

llogarisë së kërkesave të arkëtueshme, si në nivel specifik të aktivit ashtu edhe në grup. Të gjithë klientët specifike 

vlerësohen për zhvlerësim specifik.  

Gjate vlerësimit në grup, Shoqëria përdor të dhënat historike të probabilitetit të mos pagesës, kohën e mbledhjes 

dhe shumen e humbjes së ndodhur, të rregulluar sipas gjykimeve të Drejtimit nëse kushtet e tanishme ekonomike 

dhe të kreditimit janë të tilla që humbjet aktuale të kenë mundësi të jenë më të mëdha apo më të vogla sesa të 

vlerësuara nga të dhënat historike. 

Humbja nga zhvlerësimi i një aktivi financiar të matur me koston e amortizuar është llogaritur si diferencë 

ndërmjet vlerës kontabël dhe vlerës aktuale të flukseve të ardhshme të vlerësuara të mjeteve monetare skontuar 

me normën fillestare të interesit efektiv të aktivit financiar. Humbjet nga zhvlerësimi njihen në pasqyrën e fitimit 

ose humbjes dhe paraqiten si llogari provizioni kundrejt llogarive të arkëtueshme. Kur një ngjarje pas datës së 

raportimit shkakton një pakësim të shumës së zhvlerësimit, ky pakësim njihet në fitim ose humbje. 

ii Aktivet jofinanciare 

Vlerat e mbartura të aktiveve jo-financiare të Shoqërisë, përveç inventarëve dhe aktiveve tatimore të shtyra, 

rishikohen në çdo datë raportimi për të përcaktuar nëse ka ndonjë tregues zhvlerësimi. Nëse ka evidence të tillë, 

atëherë vlera e rikuperueshme e aktivit vlerësohet. Vlera e rikuperueshme e një aktivi ose njësie gjeneruese të 

mjeteve monetare është më e madhja midis vlerës së tij në përdorim dhe vlerës së tij të drejtë minus kostot për e 

shitjes. Në vlerësimin e vlerës në përdorim, flukset e ardhshme monetare skontohen për të dhënë vlerën e tyre 

aktuale duke përdorur një normë skontimi përpara tatimit që reflekton vlerësimet aktuale të tregut për vlerën në 

kohë të parasë dhe rreziqet specifike të aktivit. Me qëllim testimin për zhvlerësim, aktivet që nuk mund të testohen 

në mënyre individuale grupohen së bashku në njësinë më të vogël të aktiveve që gjenerojnë flukse hyrëse 

monetare nga përdorimi i vijueshëm që janë të pavarura nga flukset hyrëse monetare të aktiveve të tjera apo 

grupeve të tjera të aktiveve ("njësi gjeneruese e mjeteve monetare ose NJGJMM").  

Humbja nga zhvlerësimi njihet nëse vlera e mbartur e një aktivi ose NJGJMM e tejkalon shumën e rikuperueshme 

të vlerësuar. Humbjet nga zhvlerësimi njihen në fitim ose humbje. Humbjet nga zhvlerësimi të njohura në lidhje 

me NJGJMM shpërndahen për të zvogëluar vlerën e mbartur të aktivit në njësi (grup njësish) në varësi të peshës 

së secilit.  

Humbja nga zhvlerësimi rishikohet në çdo datë raportimi për tregues qe humbja është pakësuar ose nuk ekziston 

më. Humbja nga zhvlerësimi anullohet nëse ka patur një ndryshim në vlerësimin e përdorur për të përcaktuar 

vlerën e realizueshme. Humbja nga zhvlerësimi kthehet vetëm në masën, në të cilën vlera e mbartur e aktivit nuk 

tejkalon vlerën e mbetur të tij që përcaktohet nga vlera neto e tij pas amortizimit, nëse nuk ka humbje nga 

zhvlerësimi. 

(g) Provigjionet 

Një provigjion njihet kur Shoqëria , si pasojë e ngjarjeve të shkuara ka një detyrim aktual, ligjor ose strukturor, 

që mund të matet në mënyrë të besueshme, dhe është e mundur që të kërkohet një fluks dalës të mirash ekonomike 

për të shlyer detyrimin. Provigjionet llogariten duke skontuar flukset e ardhshme monetare më një normë përpara 

tatimit që reflekton vlerësimet aktuale të tregut për vlerën në kohë të parasë dhe rreziqet specifike të detyrimit. 

Amortizimi kohor i skontimit njihet si kosto financiare.  
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3. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(h) Të ardhurat 

Të ardhurat nga shitja e mallrave në rrjedhën e aktiviteteve të zakonshme maten me vlerën e drejtë të shumës së 

arkëtuar ose të arkëtueshme, neto nga kthimet, uljet tregtare dhe të vëllimit. Të ardhurat njihen kur ekzistojnë 

prova bindëse, zakonisht në formë të mallrave të konfirmuara dhe të dorëzuara, se rreziqet e mëdha dhe përfitimet 

e pronësisë i janë transferuar blerësit, pagesa e shumës është e mundshme, kostot e shoqëruara dhe kthimi i 

mundshëm i mallrave mund të vlerësohen në mënyrë të besueshme, nuk ka përfshirje të vazhduar të Drejtimit me 

mallrat, dhe shuma e të ardhurave mund të maten me besueshmëri. Nëse është e mundur që do të ofrohet ulje dhe 

shuma mund të matet me besueshmëri, atëherë zbritja njihet si reduktim i të ardhurave nga shitja kur ato njihen. 

Koha e transferimit të risqeve dhe përfitimeve varet nga kushtet specifike të procesit të shitjes.  

(i) Shpenzimet operative 

Shpenzimet operative njihen kur ato ndodhin. 

(j) Përfitimet e punonjësve 

 Planet e kontributeve të përcaktuara 

Shoqëria merr pjesë në kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore që japin përfitimet e pensionit për 

punonjësit e saj pas daljes në pension. Detyrimeve për kontribute të tilla për të përcaktuar planet e pensioneve 

njihen si shpenzime në fitim ose humbje, kur ka detyrim. Autoritetet lokale janë përgjegjëse për sigurimin dhe 

përcaktojnë pragun ligjor minimal për pensionet në kuadrin e një plani pensionesh të përcaktuar.  

 Përfitime afatshkurtër 

Detyrimet afatshkurtra që punonjësit përfitojnë, maten në një bazë të paskontuar njihen si shpenzime në momentin 

e kryerjes së shërbimit. 

(k) Tatimi 

Tatimi mbi fitimin përfshin tatimin e periudhës aktuale dhe tatimin e shtyrë. Tatimi i periudhës aktuale njihet në 

fitim ose humbje, përveçse kur lidhet me elementë që njihen drejtpërdrejt në kapital ose në të ardhura të tjera 

gjithëpërfshirëse. 

Tatimi i periudhës aktuale është tatimi i pritshëm për t'u paguar nga të ardhurat e tatueshme, duke përdorur normat 

tatimore në fuqi ose thelbësisht në fuqi në datën e raportimit, dhe çdo rregullimi të tatimit për t'u paguar në lidhje 

me vitet e mëparshme. Shuma e tatimit aktual të pagueshëm ose të arkëtueshëm përfaqëson vlerësimin më të mirë 

të bërë të tatimit që pritet të paguhet ose arkëtohet dhe që reflekton pasiguritë që lidhen me tatim fitimin, nëse ka. 

Ky tatim llogaritet duke përdorur normën tatimore në fuqi ose të hyrë në fuqi në datën e raportimit. Tatim fitimi 

aktual përfshin gjithashtu çdo tatim që rezulton nga dividentët. Tatim fitimi aktual i pagueshëm ose i arkëtueshëm 

kompensohen vetëm në qoftë se kritere të caktuara përmbushen. Tatimi i shtyrë njihet në lidhje me diferenca të 

përkohshme ndërmjet vlerave të mbartura të aktiveve dhe detyrimeve për qëllime të raportimit financiar dhe 

vlerave të përdorura për qëllime tatimi. Një aktiv tatimor i shtyrë njihet për humbjen tatimore të papërdorur, 

kreditimet tatimore të papërdorura dhe diferencat e përkohshme të zbritshme deri në masën që është e mundur që 

të kenë fitime të tatueshme në të ardhmen, kundrejt të cilave ato mund të përdoren. Aktivet tatimore të shtyra 

rishikohen në çdo datë raportimi dhe zvogëlohen në masën që nuk është më e mundur që përfitimi tatimor të 

realizohet. Këto zvogëlime anullohen, kur mundësia e fitimit të ardhshëm tatimor përmirësohet. Aktivet tatimore 

të shtyra jo të njohura rivlerësohen në cdo datë raportimi dhe njihen në masën që është e mundur që të ekzistojë 

fitim i tatueshëm në të ardhmen, mbi të cilin të aplikohet tatimi. 

Tatimi i shtyrë matet me normat tatimore që pritet të zbatohen mbi diferencat e përkohshme kur të kthehen, në 

bazë të ligjeve në fuqi ose miratuar në datën e raportimit financiar. Matja e tatimit të shtyrë reflekton pasojat 

tatimore që do duhet të ndiqen nga mënyra se si Shoqëria pret, në datën e raportimit, të rikuperojë ose shlyejë 

vlerën e mbartur të aktiveve ose detyrimeve të veta. Aktivi tatimor i shtyrë kompensohet me detyrimin tatimor të 

shtyre vetëm në qoftë se kritere të caktuara përmbushen. 
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3. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(l) Standarde dhe interpretime të reja qe nuk janë adoptuar ende 

Një numër standardesh të reja, ndryshime në standard dhe interpretime nuk janë akoma të detyrueshme për 

periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janar 2017 dhe nuk janë aplikuar në përgatitjen e këtyre pasqyrave 

financiare. Shoqëria planifikon ti zbatojë këto deklarata kur të behen të vlefshme. 

SNRF 16 Qiratë 

SNRF 16 zëvendëson udhëzimet ekzistuese për qiratë, duke përfshirë SNK 17 Qiratë, KIRFN 4 Përcaktimi nëse 

një Marrëveshje përmban një Qira, KIS-15 Qiratë Operative - Stimujt dhe KIS-27 Vlerësimi i Përmbajtjes së 

Transaksioneve që Përfshijnë Formën Ligjore të një Qiraje. Standardi i ri sjell një model të vetëm kontabël të 

paraqitjes në bilanc të qirave nga qiramarrësit. Një qiramarrës njeh një aktiv për të drejtën e përdorimit që 

përfaqëson të drejtën e tij të përdorimit të aktivit bazë dhe një detyrim qiraje që përfaqëson detyrimin e tij për të 

bërë pagesa qiraje. Ka përjashtime nga njohja për qiratë afat-shkurtra dhe qiratë e aktiveve me vlerë të ulët. 

Kontabiliteti nga qiradhënësi mbetet i ngjashëm me standardin aktual – pra, qiradhënësit do të vazhdojnë të 

klasifikojnë qiratë si financiare ose operative. Standardi hyn në fuqi për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 

datës 1 janar 2019 duke lejuar edhe zbatim më të hershëm për njësitë ekonomike që zbatojnë SNRF 15 në ose 

para datës së zbatimit fillestar të SNRF 16. 

Kontrata aktuale e qirasë e Shoqërisë përfundon në janar 2019. Ndikimi aktual i zbatimit të SNRF 16 në pasqyrat 

financiare në periudhën e aplikimit fillestar do të varet nga përbërja e marrëveshjeve të qirasë së kompanisë në 

atë datë dhe nga vlerësimi i fundit i Shoqërisë nëse do të ushtrojë ndonjë opsion rinovimi të qirasë. Një vlerësim 

më i hollësishëm do të bëhet në periudhën e ardhshme. 

SNRF 15 Të ardhurat nga kontratat me klientët 

SNRF 15 hyn në fuqi për periudhat vjetore që fillojnë më dhe pas datës 1 janar 2018, duke lejuar dhe zbatimin 

më të hershëm. Standardi i ri zëvendëson udhëzimet ekzistuese për njohjen e të ardhurave sipas SNRF, duke 

përfshirë SNK 18 Të ardhurat, SNK 11 Kontratat e Ndërtimit dhe KIRFN 13 Programet e Besnikërisë së Klientit. 

Shoqëritë do të zbatojnë një model me pesë hapa për të përcaktuar kur duhet njohur e ardhura dhe në çfarë vlere. 

Modeli i ri saktëson që e ardhura duhet të njihet kur (ose ndërkohë që) një njësi ekonomike transferon kontrollin 

mbi mallrat ose shërbimet tek një klient për shumën të cilën njësia ekonomike pret të ketë të drejtën të arkëtojë. 

Në varësi të përmbushjes së disa kritereve, e ardhura njihet: 

— përgjatë periudhës, në një mënyrë që pasqyron ecurinë e njësisë ekonomike; ose 

— në një moment kohor, kur kontrolli mbi mallrat ose shërbimet i transferohet klientit. 

SNRF 15 gjithashtu vendos parimet që një njësi ekonomike duhet të zbatojë për dhënien e shënimeve shpjeguese 

cilësore dhe sasiore që japin informacion të dobishëm për përdoruesit e pasqyrave financiare mbi natyrën, 

shumën, kohën dhe pasigurinë në lidhje me të ardhurat si dhe mbi flukset monetare nga kontratat me klientët. 

Megjithëse ende nuk ka përfunduar vlerësimin e tij të ndikimit të mundshëm të SNRF 15 mbi pasqyrat financiare 

të Shoqërisë, drejtimi nuk pret që Standardi i ri, në momentin e zbatimit fillestar të tij, të ketë ndonjë ndikim 

material mbi pasqyrat financiare të Shoqërisë. Koha dhe matja e të ardhurave të Shoqërisë nuk pritet të ndryshojnë 

me SNRF 15 për shkak të natyrës së veprimtarive të Shoqërisë dhe llojit të të ardhurave që ajo realizon.  

SNRF 9 Instrumentet Financiare 

SNRF 9, publikuar në korrik 2014, zëvendëson udhëzimet ekzistuese në SNK 39 Instrumentet Financiare: Njohja 

dhe Matja. SNRF 9 paraqet udhëzime të rishikuara mbi klasifikimin dhe matjen e instrumenteve financiare, duke 

përfshirë një model të ri të humbjeve të pritshme të kredisë për llogaritjen e zhvlerësimit të aktiveve financiare, 

dhe kritere të përgjithshme të reja për kontabilitetin mbrojtës. SNRF 9 hyn në fuqi për periudhat vjetore që fillojnë 

më dhe pas datës 1 janar 2018, duke lejuar dhe zbatimin më të hershëm. Shoqëria nuk pret që Standardi i ri, në 

momentin e zbatimit fillestar të tij të ketë ndonjë ndikim material mbi pasqyrat financiare. 

Standarde dhe interpretime të tjera 

Standardet e mëposhtme të reja ose të ndryshuara nuk pritet të kenë një ndikim të rëndësishëm në pasqyrat 

financiare të Shoqërisë: 

— Përmirësimet vjetore të SNRF: Periudha 2014-2016 - Ndryshime në SNRF 1 dhe SNK 28 

— Klasifikimi dhe matja e transaksioneve të pagesave bazuar në aksione (Ndryshime në SNRF 2) 

— Transferimi i aktiveve materiale afatgjata të investuara (Ndryshime në SNK 40) 
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3. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(l) Standarde dhe interpretime të reja qe nuk janë adoptuar ende (vazhdim0 

Standarde dhe interpretime të tjera (vazhdim) 

— Shitja ose Kontributi i Aktiveve mes një Investitori dhe Pjesëmarrjes ose Sipërmarrjes së Përbashkët përkatëse 

(Ndryshime në SNRF 10 dhe SNK 28) 

— KIRFN 22 Transaksionet dhe Paradhëniet në Monedhë të Huaj 

— KIRFN 23 Pasiguritë mbi Trajtimet e Tatimit mbi Fitimin 

— Veçoritë e Parapagimit me Kompensim Negativ (Ndryshimet në SNRF 9) 

— Interesat Afatgjatë në Pjesëmarrje dhe Sipërmarrje të Përbashkëta (Ndryshimet në SNK 28) 

— Përmirësimet vjetore të SNRF:Periudha 2015-2017-Ndryshimet në SNRF 3, SNRF 11, SNK 12 dhe SNK 23) 

— Ndryshimet, Shkurtimet ose Shlyerjet e Planit të Pensioneve (Ndryshimet në SNK 19). 

4. Përdorimi i vlerësimeve dhe gjykimeve  

Disa nga politikat kontabël të Shoqërisë dhe notat shpjeguese kërkojnë përcaktimin e vlerës së drejtë, për aktivet 

dhe detyrimet  financiare dhe jofinanciare. Vlera e drejtë është përcaktuar për qëllime matjeje dhe/ose  prezantimi 

bazuar në metodat në vijim. Ku është e aplikueshme informacion i mëtejshëm rreth supozimeve të bëra në 

përcaktimin e vlerës së drejtë është prezantuar në notat shpjeguese specifike të aktiveve dhe detyrimeve. Përveç 

kësaj, gjykimet e përfshira në njohjen e aktiveve tatimore të shtyra janë përshkruar në shënimin 18. 

i) Provigjionimet dhe Ekspozimet Fiskale 

Për të përcaktuar nëse një provigjon duhet të regjistrohet, Shoqëria bën gjykime nëse ka ndonjë të dhënë të 

dukshme që tregon së ka ndonjë rrezik të identifikuar dhe të matshëm në flukset monetare të ardhshme, për 

shembull ato që lidhen me tatimet dhe gjobat. Kjo evidencë mund të përfshijë të dhëna që tregojnë së ka pasur 

një ndryshim në kushtet ekonomike kombëtare dhe rajonale që lidhen me humbje të mundshme. Drejtimi përdor 

vlerësimet bazuar në humbje të shkuara dhe prova objektive të zhvillimeve aktuale të ngjashme kur bën vlerësimin 

e flukseve të ardhshme të parasë. Metodologjia dhe supozimet e përdorura për të vlerësuar si sasinë edhe kohën 

e flukseve monetare të ardhshme rishikohen rregullisht për të reduktuar diferencat midis vlerësimeve të humbjeve 

dhe përvojës me humbjet. 

ii) Vlerat e drejta 

Aktivet financiare  

Pasi mjetet monetare në arkë, llogaritë në bankë, llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera janë afatshkurtra, 

vlera e drejtë e tregut është konsideruar të jetë e barabartë me vlerën e mbartur. Politikat për zhvlerësimin dhe 

çregjistrimin janë përshkruar në shënimin 19 (b).  

Detyrimet financiare jo-derivative 

Pasi detyrimet financiare janë afatshkurtra, vlera e drejtë e tyrë është konsideruar të jetë e barabartë me vlerën e 

mbartur. 

iii) Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata të trupëzuara 

Pavarësisht rënies së të ardhurave dhe humbjeve të përsëritura, drejtimi vlerëson se Shoqëria do të rrisë kapacitetet 

dhe të ardhurat dhe do të realizojë fitim në të ardhmen, në vijim të licencës së re tregtare që pritet të merret në 

gjysmën e dytë të vitit 2018 (shih Shënim 1 (b)). Si rezultat, drejtimi konsideron se aktivet afatgjata të trupëzuara 

nuk janë të zhvlerësara dhe vlerësimi i tyre është një çështje gjykimi bazuar në përvojën, kushtet aktuale dhe 

pritshmëritë rreth performancës së ardhshme të Shoqërisë. 

iv) Jeta e dobishme e aktiveve afatgjata materiale 

Vlerësimi i jetëgjatësisë së aktiveve afatgjata materiale është një çështje gjykimi e bazuar në eksperiencën me 

aktive të tjera të ngjashme. Përfitimet e ardhshme ekonomike të trupëzuara në aktive konsumohen së pari përmes 

përdorimit. Gjithsesi, faktorë të tjerë, siç janë konsumimi nga pikëpamja teknike dhe tregtare si dhe vjetërsimi, 

shpesh rezultojnë në pakësimin e përfitimeve ekonomike të trupëzuara në aktive. Drejtimi vlerëson jetëgjatësinë 

e mbetur në përputhje me kushtet aktuale teknike të aktiveve dhe periudhën e llogaritur gjatë së cilës ato priten të 

sjellin përfitime për Shoqërinë. Faktorët kryesorë të mëposhtëm janë marrë në konsideratë: 

(a) përdorimi i pritshëm i aktiveve; 

(b) vjetërsimi i pritshëm fizik, i cili varet nga faktorët operacionalë dhe programi i mirëmbajtjes; dhe 

(c) dalja nga përdorimi për sa i përket anës teknike dhe tregtare që lind nga ndryshimet në kushtet e tregut. 

Në vitin 2017, Shoqëria rishikoi jetën e dobishme të disa aktive afatgjata të trupëzuara (Shënimi 5.i).  
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5. Aktive afatgjata të trupëzuara 

 

 
Toka Ndërtesa 

Makineri, 

impiante 

dhe pajisje Bombula Totali 

Kosto      

Më 1 janar 2016  184,334   121,224   180,647   62,927   549,132  

Shtesa  -   1,050   11,330   1,253   13,633  

Pakësime  -   -   (10,145)  -   (10,145) 

Më 31 dhjetor 2016  184,334   122,274   181,832   64,180   552,620  

Shtesa  -   -   17,308   20,765   38,073  

Pakësime  -   -   (1,077)  (3,968)  (5,045) 

Më 31 dhjetor 2017  184,334   122,274   198,063   80,977   585,648  

Amortizim i akumuluar      

Më 1 janar 2016  -   (25,877)  (57,818)  (10,773)  (94,468) 

Shpenzime për vitin    -   (4,675)  (13,270)  (3,304)  (21,249) 

Pakësime  -   -   3,613   -   3,613  

Më 31 dhjetor 2016  -   (30,552)  (67,475)  (14,077)  (112,104) 

Shpenzime për vitin    -   (4,528)  (13,879)  (7,304)  (25,711) 

Pakësime  -   -   818   -   818  

Më 31 dhjetor 2017  -   (35,080)  (80,536)  (21,381)  (136,997) 

Vlera e mbartur      

Më 1 janar 2016  184,334   95,347   122,829   52,154   454,664  

Më 31 dhjetor 2016  184,334   91,722   114,357   50,103   440,516  

Më 31 dhjetor 2017  184,334   87,194   117,527   59,596   448,651  

i) Ndryshim në vlerësim 

Gjatë 2017, Shoqëria kreu një rishikim të jetëgjatësisë së cilindrave, e cila rezultoi në uljen e jetëgjatësisë së disa 

zërave në këtë kategori me përdorim më të lartë, duke përdorur norma amortizimi nga 5% deri në 11%. Efekti i 

këtij ndryshimi në shpenzimin aktual dhe të ardhshëm të amortizimit është si më poshtë: 

Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2017 2018 2019 2020 2021 Later 

Rritje/ (pakësim) në shpenzimin e amortizimit 2,916 2,454  2,050 1,696 1,387  (10,502) 

6. Aktive afatgjata të patrupëzuara 

 Totali 

Kosto  

Më 1 janar 2016 9,135 

Shtesa - 

Më 31 dhjetor 2016 9,135 

Shtesa - 

Më 31 dhjetor 2017 9,135 

Amortizim i akumuluar  

Më 1 janar 2016 - 

Shpenzime për vitin   (241) 

Më 31 dhjetor 2016 (241) 

Shpenzime për vitin   (229) 

Më 31 dhjetor 2017 (470) 

Vlera e mbartur  

Më 1 janar 2016 9,135 

Më 31 dhjetor 2016 8,894 

Më 31 dhjetor 2017 8,665 

Shpenzimet e zhvlerësimit janë shpërndarë si më poshtë: 

  2017  2016 

Kosto e shitjeve 12,970  10,745 

Kosto e shitjes dhe shpërndarjes  11,673  9,670 

Shpenzimet administrative 1,297  1,075 

Totali 25,940  21,490 
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7. Inventari 

 2017  2016 

Mallrat 37,099  31,858 

Materiale të para 5,154  9,697 

Totali 42,253  41,555 

8. Të arkëtueshme tregtare dhe të tjera 

 2017  2016 

Të arkëtueshme nga palët e treta 58,042  81,450 

Të arkëtueshme nga palët e lidhura (Shënimi 21) 40,898  41,759 

Zhvlerësimi i llogarive të arkëtueshme (25,247)  (19,997) 

 73,693  103,212 

Lëvizja në zhvlerësimin e llogarive të arkëtueshme paraqitet si më poshtë: 

 2017  2016 

Teprica e zhvlerësimit më 1 janar  19,997  30,897 

Zhvlerësimi i vitit (shënimi 16) 5,250  846 

Rimarrja e zhvlerësimit -  (7,262) 

Të arkëtueshme të fshira -  (4,484) 

Më 31 dhjetor 25,247  19,997 

Rimarrja e zhvlerësimit më 2016 është përfshirë në të ardhurat e tjera (shënimi 15). 

9. Parapagime edhe aktive të tjera 

 2017  2016 

TVSH e paguar  6,194   4,535 

Aktive të tjera afatshkurtër  1,335   3,221 

Parapagime    909   787 

Totali  8,438   8,543 

10. Mjete monetare dhe ekuivalente me to 

 2017  2016 

Mjete monetare në banka 19,040  26,801 

Mjete monetare në arkë 2,016  1,030 

Totali 21,056  27,831 

11. Kapitali 

Më 31 dhjetor 2017 dhe 2016, kapitali aksionar i nënshkruar është i përbërë nga 1 aksion me vlerë nominale prej 

700,272 mijë Lek. 

Aksionari i vetëm i Shoqërisë është Messer Tehnogas dhe kapitali aksionar më 31 dhjetor 2017 dhe 2016, ishte 

si më poshtë: 

 2017  2016 

Kapital i regjistruar 700,272  700,272 

Kapital i paregjistruar 6,500  6,500 

Totali 706,772  706,772 

Rezervat prej 6,208 mijë Lek (2016: 6,208 mijë Lek) përfaqëson rezervën e krijuar me Vendim të Aksionarit më 

24 shkurt 2012. 
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12. Detyrime tregtare dhe të tjera 

  2017  2016 

Detyrime ndaj palëve të lidhura (shënimi 21)  127,810    100,689  

Llogaritë e pagueshme tregtare  20,654    34,689  

Totali i detyrimeve financiare   148,464      135,378  

Tatim i pagueshëm  1,356    1,182  

Shpenzime të përllogaritura   2,659    1,565  

Totali i detyrimeve jo-financiare       4,015           2,747  

Totali  152,479    138,125  

13. Parapagime 

 2017  2016 

Parapagime   6,620    5,012  

Totali  6,620    5,012  

Parapagimet përfaqësojnë garanci të vendosura nga konsumatorët për marrjen në dorëzim të bombulave të gazit. 

14. Fitimi bruto 

  2017  2016 

Shitje palëve të treta 295,206  330,682 

Shitje palëve të lidhura 6,504  19,567 

Shitje 301,710  350,249 

Kosto e shitjeve me shumicë  (156,872)  (173,655) 

Kosto e shitjeve me bombula   (119,848)  (132,670) 

Kosto e shitjeve  (276,720)  (306,325) 

Fitimi bruto  24,990   43,924 

15. Të ardhura të tjera 

 2017  2016 

Rimarrja e zhvlerësimit   -     7,262 

Shitja e aktiveve dhe shërbimeve të tjera  8,934                      14,689  

Të tjera  4,908   13,884  

Totali  13,842   35,835 

16. Shpenzime të shitjes dhe shpërndarjes 

  2017  2016 

Shitje  26,514   28,069 

Shpërndarje  21,714   22,988 

Paketim  12,463   13,194 

Totali  60,691   64,251 

Shpenzimet e shitjes përfshijnë zhvlerësimin e llogarive të arkëtueshme për vitin prej 5,250 mijë Lek në 2017 

(2016: 846 mijë Lek) (shih shënimin 8).  

Shpenzimet e personelit detajohen si më poshtë: 

  2017  2016 

Paga dhe shpërblime 30,316  27,717 

Sigurime shoqërore dhe shëndetësore 3,842  3,495 

Totali 34,158  31,212 

Më 31 dhjetor 2017, Shoqëria kishte 23 punonjës (2016: 23 punonjës). Shpenzimet e personelit janë ndarë sipas 

funksionit si më poshtë: 

  2017  2016 

Kosto e shitjeve 15,712  14,357 

Shpenzime të shitjes dhe shpërndarjes 14,005  12,797 

Shpenzime administrative 4,441  4,058 

Totali 34,158  31,212 
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17. Shpenzime administrative 

  2017  2016 

Ligjore dhe konsulencë   5,465   5,057 

Shpenzimet e personelit  4,441   4,058 

Udhëtimi dhe transporti  4,268   5,383 

Mirëmbajtja dhe riparimi   2,513   1,974 

Amortizim  1,855   1,075 

Sigurime   1,803   274 

Tatimet dhe doganat  1,298   1,030 

Qira   1,202   2,256 

Shpenzime të tjera të zyrës  639   704 

Përfaqësimi dhe donacionet  303   314 

Telefoni dhe komunikimi  226   139 

Siguria  156   99 

Gjobat  4   3,062 

Totali 24,173  25,425 

18. Tatimi mbi fitimin 

  2017  2016 

Tatim i vitit -  - 

Përfitimi/(shpenzimi) i tatimit të shtyrë mbi fitimin 1,164  (1,592) 

Totali 1,164  (1,592) 

Shoqëria përcakton tatimin në fund të vitit sipas legjislacionit tatimor Shqiptar. Në vitin 2017 norma e tatimit 

ishte 15% (2016: 15%) e fitimit të tatueshëm. Tatimi i shtyrë është llogaritur duke u bazuar në normën e miratuar 

tatimore prej 15% (2016: 15%). Më poshtë është një barazim i tatimit, llogaritur me normën përkatëse me 

shpenzimin e tatimit: 

 
Norma e 

Tatimit 

2017 Norma e 

Tatimit 

2016 

Humbje para tatimit   (43,757)  (9,314) 

Llogaritja me normën 15% 15%  (6,564) 15% (1,397) 

Shpenzime të panjohura për qëllime tatimore (7%)  3,122  (56%) 5,258 

Ndryshim në diferencat e përkohshme 3%  (1,164) (17%) 1,592 

Humbje tatimore të mbartura (8%)  3,442  - - 

Përdorimi i humbjeve të mbartura të panjohura më parë -  -    41% (3,861) 

  3%  (1,164) (17%) 1,592 

Humbjet fiskale të panjohura paraqesin humbjet e tatueshme të Shoqërisë të mbartura nga e shkuara në periudhat 

e ardhshme. Periudha e mbartjes së humbjeve fiskale sipas ligjit në Shqipëri është tre vjet. Humbjet e mbartura 

tatimore më 31 dhjetor 2017, pas zbatimit të normës tatimore janë detajuar më poshtë: 

Humbjet tatimore të mbartura: 

Efekti i humbjeve 

tatimore 

Efekti i 

përdorimit 

Efekti i akumuluar 

i humbjeve tatimore 

Viti 2017 3,442 -  3,859  

Viti 2016 - (3,861) 417 

Viti 2015 6,090 (1,812) 4,278 

Shoqëria nuk ka njohur aktive tatimore të shtyra në lidhje me humbjet tatimore, megjithëse është e mundur që 

aktivet tatimore të shtyra do të shfrytëzohen. Shoqëria planifikon që të njohë efektet e këtyre humbjeve nisur nga 

periudha e ardhshme kur do të rezultojë me fitim. 

Lëvizjet e detyrimeve tatimore të shtyra janë si më poshtë: 

 1 janar 2016 Lëvizjet 31 dhjetor 2016 Lëvizjet 31 dhjetor 2017 

Aktive afatgjata patrupëzuara (6,290) (1,592) (7,882) 1,164 (6,718) 

Detyrimi tatimor i shtyre  (6,290) (1,592) (7,882) 1,164 (6,718) 
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19.  Administrimi i rrezikut financiar 

(a) Hyrje dhe pamje e përgjithshme 

Shoqëria është e ekspozuar ndaj risqeve nga përdorimi i instrumenteve të saj financiare: 

 rreziku i kredisë 

 rreziku i likuiditetit 

 rreziku i tregut 

Ky shënim paraqet informacion rreth ekspozimit të Shoqërisë ndaj secilit prej risqeve të mësipërm, objektivat, 

politikat dhe proceset e Shoqërisë për matjen dhe administrimin e rrezikut, dhe administrimin e kapitalit.  

Struktura e administrimit të rrezikut   

Bordi Drejtues dhe aksioneri kryesor mban përgjegjësinë e përgjithshme për zbatimin dhe mbikëqyrjen e 

politikave të Shoqërisë për administrimin e rrezikut. Bordi gjithashtu është përgjegjës për zhvillimin dhe 

monitorimin e politikave të administrimit të rrezikut të Shoqerise. Politikat e administrimit të rrezikut të Shoqërisë 

janë vendosur për të identifikuar dhe analizuar rreziqet që përball Shoqëria, për të vendosur limitet dhe kontrollet 

e përshtatshme, dhe për të monitoruar rreziqet dhe zbatimin e limiteve. Politikat dhe sistemet e administrimit të 

rrezikut rishikohen rregullisht për të reflektuar ndryshimet në kushtet e tregut, produktet dhe shërbimet e ofruara. 

Shoqëria, përmes standardeve dhe procedurave të administrimit synon të zhvillojë një ambient kontrolli 

konstruktiv dhe të disiplinuar në të cilin gjithë punonjësit i kuptojnë rolet dhe detyrimet e tyre.  

Drejtimi i Shoqërisë kryen monitorimin e përditshëm për të gjitha pozicionet e aktiveve dhe detyrimeve, të 

ardhurat dhe shpenzimet, duke zbatuar praktikat më të mira. Drejtimi i bazuar në këto analiza për 

përfitueshmërinë, likuiditetin dhe kosto e fondeve zbaton masat në lidhje me rreziqet e kredisë, tregut dhe 

likuiditetit. Në këtë mënyrë Shoqëria i përgjigjet sfidave e mjedisit të tregut, duke ruajtur një pozitë të 

qëndrueshme të kapitalit dhe të likuiditetit. Veprimtaria aktuale e Shoqërisë, mbështetet nga kontributet e pronarit. 

(b) Rreziku i kredisë 

Rreziku i kredisë është rreziku i humbjes financiare të Shoqërisë nëse një klient ose një palë e një instrumenti 

financiar nuk arrin të përmbushë detyrimet e tij kontraktuale që lindin kryesisht nga llogaritë e arkëtueshme të 

Shoqërisë. Për qëllime të raportimit të administrimit të rrezikut, Shoqëria konsideron elemente të ekspozimit të 

rrezikut të kredisë, elementë të tilla si rreziku i humbjes së aftësisë paguese individuale dhe rreziqe të tjera të 

klientëve. 

Përgjegjësia për administrimin e rrezikut të kredisë i është deleguar drejtimit, i cili është përgjegjës për 

mbikëqyrjen e rrezikut të kredisë për Shoqërinë. Shoqëria monitoron përqendrimet e rrezikut të kredisë sipas llojit 

dhe vjetërsisë së pagesës. Analiza e vjetërsisë të arkëtueshmeve tregtare nga palë të treta në datën e raportimit 

është si më poshtë:  

  2017  2016 

Deri në 365 ditë  27,559  60,516 

Mbi 365 ditë 30,483  20,934 

Të arkëtueshme tregtare, bruto 58,042  81,450               

Zhvlerësimi i llogarive të arkëtueshme (25,247)  (19,997) 

Shuma në fund të vitit  32,795  61,453 

Të arketueshment nga palët e lidhura përfshijnë shumën prej 33,437 mijë Lek (2016: 33,090 mijë Lek), shumë 

kjo e vjetër mbi 365 ditë. Drejtimi beson së do jetë në gjendje të arkëtoje këto balanca dhe nuk e ka konsideruar 

atë si të zhvlerësuar. 

Llogarite e arkëtueshme të zhvlerësuara 

Llogarite e arkëtueshme për të cilat Shoqëria përcakton së nuk do të jete në gjendje të mbledhë të gjithë shumat 

e pashlyera sipas kushteve kontraktuale të marrëveshjes(ve) janë të zhvlerësuara.  

Politika e çregjistrimit  

Shoqëria çregjistron llogaritë e arkëtueshme (dhe çdo shume përkatëse të parashikuar për humbjet nga rënia në 

vlerë), në kohën kur Drejtimi vendos së llogaritë e arkëtueshme janë të pambledhëshme. Ky përcaktim është 

arritur pasi janë marrë në konsideratë informacione si përpjekjet e rëndësishme që janë ndërmarrë për të arritur të 

mblidhen llogaritë e arkëtueshme, dhe nuk ka mundësi të tjera për mbledhjen e tepricave gjendje. 

Kolaterali 

Depozitat e garancisë janë vendosur nga konsumatorët kur dorëzohen bombulat e gazit (shih shënimin 13).  
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19. Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 

(c) Rreziku i likuiditetit 

Rreziku i likuiditetit është rreziku që Shoqëria do të hasë vështirësi në plotësimin e angazhimeve nga detyrimet e 

saj financiare. 

Administrimit i rrezikut të likuiditetit 

Pikëpamja e Shoqërisë për administrimin e likuiditetit është për të siguruar, aq sa është e mundur, që ajo do të 

ketë gjithmonë likuiditet të mjaftueshëm për të përmbushur detyrimet e saj në kohën e duhur, në të dyja kushtet 

si ato të rënda dhe normale, pa shkaktuar humbje të papranueshme ose rrezikun e dëmtimit të reputacionit të 

Shoqërisë. Tabela e mëposhtme tregon flukset monetare të skontuara të detyrimet financiare mbi bazën e 

maturitetit kontraktual ose flukseve të pritshme. 

 
Deri në 6 

muaj 

6 deri në 12 

muaj 

Më shumë se 

1 vit 
Totali 

31 dhjetor 2017 80,998 67,466 - 148,464 

31 dhjetor 2016 78,125 57,252 - 135,377 

Të pagueshmet tregtare ndaj palëve të lidhura në shumën prej 127,810 mijë Lek (2016: 100,689 mijë Lek) janë 

klasifikuar si detyrime afatshkurtra. Megjithatë, shlyerja e tyre mund të shtyhet bazuar në nevojat për likuiditet 

të nevojshëm për Drejtimin. 

(d) Rreziku i tregut 

Rreziku i tregut është rreziku i ndryshimit të çmimeve të tregut, siç janë kurset e këmbimit, normat e interesit dhe 

çmimet e kapitalit që do të ndikojnë të ardhurat e Shoqërisë ose vlerën e instrumenteve financiare që mban ai. 

Objektivi i administrimit të rrezikut të tregut është për të administruar dhe kontrolluar ekspozimet e rrezikut të 

tregut brenda parametrave të pranueshëm, duke optimizuar kthimin.  

Ekspozimi ndaj rrezikut të kursit të këmbimit 

Kjo është një formë e rrezikut që rrjedh nga ndryshimi i çmimit të një monedhe kundrejt një tjetre. Rreziku i 

monedhës është administruar duke monitoruar pozicionet e hapura valutore. Shoqëria nuk ka pasur ndonjë 

mbrojtje si kontratë këmbimi ‘forward’ apo produkte derivative të integruara në kontrata më 31 dhjetor 2017 dhe 

2016.  

Ekspozimi i Shoqërisë ndaj rrezikut të monedhës së huaj në 31 dhjetor 2017 dhe 2016 dhe aktivet financiare dhe 

detyrimet financiare në monedha të huaja janë si më poshtë: 

Vlera në Lek ‘000 

31 dhjetor 2017 Lek Eur Totali 

Aktivet    

Mjete monetare dhe ekuivalente me to  19,188   1,868   21,056  

Aktivet tregtare e të tjera  38,045   35,648   73,693  

Totali i aktiveve financiare  57,233   37,516   94,749  

Detyrimet    

Detyrime tregtare e të tjera  (20,654)  (127,810)  (148,464) 

Total i detyrimeve financiare  (20,654)  (127,810)  (148,464) 

Pozicion likuiditeti neto  36,579   (90,294)  (53,715) 

 

Vlera në Lek ‘000 

31 dhjetor 2016 Lek Eur Totali 

Aktivet    

Mjete monetare dhe ekuivalente me to  25,621   2,210   27,831  

Aktivet tregtare e të tjera  61,454   41,758   103,212  

Totali i aktiveve financiare  87,075   43,968   131,043  

Detyrimet    

Detyrime tregtare e të tjera  (26,379)  (108,998)  (135,377) 

Total i detyrimeve financiare  (26,379)  (108,998)  (135,377) 

Pozicion likuiditeti neto  60,696   (65,030)  (4,334) 

Ekspozimi ndaj rrezikut të normës së interesit  

Rreziku i normës së interesit është rreziku i humbjes nga luhatjet në flukset e mjeteve monetare apo nga vlera e 

drejtë e intrumentave financiar për shkak të ndryshimit në normat e interesit të tregut. Shoqëria nuk është ë 

ekspozuar ndaj rrezikut të normave të interesit sepse nuk ka instrumenta financiarë me interes.  
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20. Kushtëzime dhe angazhime 

Ligjore 

Në rrjedhën normale të biznesit, Shoqëria haset me pretendimet ligjore dhe gjyqësore. Drejtimi i Shoqërisë është 

i mendimit së asnjë humbje materiale nuk do të shkaktohet në lidhje me kërkesat ligjore dhe se nuk ka pretendime 

ligjore të pazgjidhura më 31 dhjetor 2017. 

Detyrimet e mundshme 

Në mënyrë që të merret parasysh çdo rrezik i mundshëm i humbjeve të lidhura me ndonjë inspektim të ardhshëm 

tatimor dhe vlerësimin e detyrimeve tatimore nga organet tatimore, Shoqëria vlerëson detyrimet e mundshme 

tatimore dhe probabilitetin që detyrimet e tilla të lindin.  

Drejtimi beson së nuk është aq e mundur që të mira ekonomike do të kërkohen për shlyerjen e detyrimeve të 

mundshme në lidhje me tatimin. Prandaj asnjë provigjon shtese për rreziqe të tilla tatimore nuk është njohur në 

këto pasqyra financiare.  

Informacione të reja mund të jenë në dispozicion që të shkaktojnë ndryshimin e gjykimeve të Shoqërisë në lidhje 

me përshtatshmërinë e detyrimeve ekzistuese tatimore; ndryshimet e tilla ndikojnë shpenzimet e tatimit në 

periudhën që bëhen. 

Angazhimet e qirasë 

Shoqëria ka hyrë në marrëveshje afatshkurtra të qirasë dhe mund ti anullojë me një afat lajmërimi prej 1 muaji. 

Më 31 dhjetor 2017, pagesat minimale të skontimit të pa anulueshme dhe të pacenueshme janë 90 mijë Lek (2016: 

120 mijë Lek). 

21. Transaksionet me palë të lidhura 

Shoqëria mëmë përfunidmtare është Messer Cutting System GmbH. Shoqëria hyn në veprime me Mëmën, me 

shoqëritë e lidhura, dhe me Drejtuesit ekzekutivë.  

Balancat dhe veprimet me palët e lidhura    

 2017  2016 

Të arkëtueshme nga palët e lidhura (shënimi 8):    

Messer GTM, Kosovo 33,437  33,090 

Messer Tehnogas Vardar 2,776  2,762 

Messer Cutting System GmbH. 253  255 

Messer Tehnogas AD 3,297  5,652 

Messer Austria 426  - 

Messer Tehnogas AD Niksic 709  - 

 40,898  41,759 

Detyrime ndaj palëve të lidhura (shënimi 12):    

Messer Tehnogas AD 95,029  77,104 

Messer Tehnogas Vardar  21,057  22,479 

Messer Austria -  88 

Messer Bulgaria EOOD 114  - 

Messer Tehnogas AD Niksic 764  - 

Messer Cutting System GmbH. -  980 

Messer Information Services GmbH -  38 

Messer Tatragas s.p.o.l 10,437  - 

Messer Croatia Plin D.O.O 409  - 

 127,810  100,689 
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21. Transaksionet me palë të lidhura (vazhdim) 

 2017  2016 

Shitje    

Messer GTM, Kosovo 581  10,222 

Messer Tehnogas AD  2,355  8,865 

Messer Group gmbh 275  - 

Messer Tehnogas AD Niksic 3,247  - 

Messer Tehnogas Vardar 46  480 

 6,504  19,567 

 

Shpenzime 2017 

 

2016 

Kompensimet e Drejtimit 4,837  5,401 

Kosto e shitjeve 85,821  105,960 

 90,658  111,361 

22. Ngjarjet pas datës së raportimi 

Nuk ka ngjarje të rëndësishme pas datës së raportimit, të cilat mund të kërkojnë mund të kërkojnë rregullim apo 

paraqitje në pasqyrat financiare. 

 


