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Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2011
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PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR POSTA SHQIPTARE sh.a

AKTIVET
Aktivet afatgjata
Aktivet afatgjata materiale
Aktivet afatgjata jomateriale
Aktive afatgjata financiare

Shënime

Viti mbyllur me
31.12.2011

Viti mbyllur me
31.12.2010

1
1
2

1,878,251,134
2,508,044
450,000,000

1,815,231,059
3,067,175
450,000,000

2,330,759,177

2,268,298,234

121,068,154
375,446,078
324,913,899
1,729,455,971

232,337,612
283,379,499
446,338,805
1,426,207,194

2,550,884,101

2,388,263,110

4,881,643,279

4,656,561,344

1,642,447,000
565,261,201
83,666,991
711,446,770
17,870,871
208,055,721
3,228,748,553

1,642,447,000
595,367,631
68,787,202
458,498,560
17,870,871
297,586,667
3,080,557,931

450,000,000
450,000,000

450,000,000
450,000,000

332,720,539
48,417,972
814,790,819
6,965,395
1,202,894,726

400,058,566.54
38,973,934
680,033,425
6,937,527
1,126,003,453

TOTALI 1
Aktivet afatshkurtra
Inventarët
Llogari të arkëtueshme tregëtare
Llogari te tjera te arketueshme
Mjete Monetare

3
4
5
6

TOTALI 2
TOTALI I AKTIVEVE

KAPITALI DHE DETYRIMET
Kapitali

Kapitali aksionar
Rezerva nga rivlerësimi
Rezerva të tjera
Fondi i Zhvillimit
Fitime/Humbje të pashpërndara
Fitime/Humbje të ushtrimit
TOTALI 3

7

DETYRIMET
Detyrime afatgjata

Tatim i shtyrë
Provizione afatgjata
Të tjera detyrime afatgjata
TOTALI 4

8

Detyrime afatshkurtra

Llogari të pagueshme
9
Detyrime tatimore
10
Provizione afatshkurtra
Detyrime afatshkurtra te Tjera te pagueshme
11
Grante dhe te ardhura te shtyra
12
TOTALI 5
TOTALI I KAPITALIT DHE DETYRIMEVE
Drejtori i Pergjithshem

4,881,643,279

4,656,561,384

Hartuesi i Pasqyrave Financiare
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II.

PASQYRA TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Te ardhura nga shitja
Të ardhura të tjera Operative
Materiale te para dhe te konsumueshme
Shpenzime personeli
Shpenzime zhvlerësimi dhe amortizimi
Shpenzime te tjera
Fitimi Operativ
Te ardhurat/shpenzime financiare nga njesite e
kontrolluara(neto)
Te Ardhura /Shpenzime financiare Neto

Shënimet

Viti mbyllur me
31.12.2011

Viti mbyllur me
31.12.2010

13
14
15
16
17
18

1,859,206,177
84,011
(179,305,844)
(966,625,766)
(138,061,169)
(409,836,806)
165,460,604

1,688,630,445
1,734,469
(167,007,828)
(907,788,453)
(107,381,963)
(250,956,508)
257,230,162

19

36,889,222

42,660,560

Transferim i diferencave nga rivleresimi i aktiveve 20

30,106,430

32,093,571

Fitimi para Tatimit

232,456,256

331,984,293

Kreditim i tatimit mbi fitimin
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin
Fitimi neto i Periudhës

(24,400,533)
208,055,723

(34,397,629)
297,586,664

-

-

Totali i te ardhurave te tjera
gjithëpërfshirëse

Drejtori i Pergjithshem

Hartuesi i Pasqyrave Financiare
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III.

PASQYRA E NDRYSHIMIT TE KAPITALI

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NE KAPITALIN NETO POSTA SHQIPTARE sh.a
Kapitali aksioner
Gjendja më 31 Dhjetor 2009
1,637,210,000
Ndryshimet në kapitalin neto për vitin 2010
Diferenca nga rivlerësim I tokës, ndërtesave, makinerive
dhe pajisjeve
Të ardhurat neto të njohura drejtpërsëdrejti në kapitalin neto
Fitimi për periudhën
Transferim i rezerves nga rivleresimi ne fitimin e
periudhes
Rritja e rezerves se kapitalit
Dividendët
5,237,000
Emetim i kapitalit aksioner
1,642,447,000
Gjendja më 31 Dhjetor 2010
Ndryshimet në kapitalin neto për vitin 2011
Diferenca nga rivlerësim I tokës, ndërtesave, makinerive
dhe pajisjeve
Të ardhurat neto të njohura drejtpërsëdrejti në kapitalin neto
Fitimi për periudhën
Transferim i rezerves nga rivleresimi ne fitimin e
periudhes
Rritja e rezerves se kapitalit
Dividendët
Kalimi i rezervave ne kapital aksioner
1,642,447,000
Emetim i kapitalit aksioner
Gjendja më 31 Dhjetor 2011

Administratori

Shënimet shpjeguese janë pjesë përbërëse e këtyre Pasqyrave Financiare

Rezerva
ligjore

Rezerva të
tjera

54,910,241 222,589,777

Rezervë
rivlerësimi
627,461,202

Fitime të
pashpërndara

Fitime të
Ushtrimit

17,870,871

(32,093,571)

456
68,787,657 458,498,104

595,367,631

277,539,208

2,837,581,299

265,493,095

265,493,095

32,093,571
(249,785,287)
(27,753,920)

13,876,960 235,908,327

17,870,871

297,586,667

(27,753,920)
5,237,456
3,080,557,930

177,949,293

177,949,293

-

(30,106,430)

30,106,430
(267,827,999)
(29,758,667)

14,879,333 252,948,666

83,666,990 711,446,770

565,261,201

17,870,871

Hartuesi i Pasqyrave Financiar
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IV.

PASQYRA E FLUKSEVE MONETARE

PASQYRA E FLUKSIT TE MJETEVE MONETARE POSTA SHQIPTARE sh.a

Metoda indirekte
Veprimtaritë e shfrytëzimit
Fitimi/humbja para tatimit
Rregullimet për:
Amortizimin
Humbjen nga nxjerrja jashtë përdorimit e AAGJ
Provizionet
Humbjet/fitimet e parealizuara nga kembimi
Shpenzimet e interesit
Ndryshimet në kapitalin punues:
Pakësimi/(Rritja) i inventarëve
Pakësimi/(Rritja) i llogarive të arkëtueshme
Pakësimi/(Rritja) i llogarive të tjera të arkëtueshme
Rritja/(Pakësimi) e llogarive të pagueshme
Rritja/(Pakësimi) e llogarive të tjera të pagueshme
Tatim mbi fitimin i paguar gjatë vitit
Fluksi monetar neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit

Viti mbyllur me
31.12.2011

Viti mbyllur me
31.12.2010

202,349,826

299,890,722

138,061,169
1,335,801
111,269,458
(92,066,579)
121,424,906
(67,338,027)
158,295,536
(38,466,733)
534,865,357

Veprimtaritë investuese
Blerja e AAGJ
(201,857,913)
Arkëtimet nga shitja e AAGJ
Rivleresim
Pakësimi/(Rritja) i Investimeve afatgjata financiare
Fluksi monetar neto i përdorur në veprimtaritë e investimit(201,857,913)
Veprimtaritë financuese
Arkëtimet nga huamarrjet
Pjesmarrje Aktive Afat gjate
Arkëtimet nga emetimi i kapitalit
Dividendë të paguar
(29,758,667)
Interesa të paguar
Fluksi monetar neto i përdorur në veprimtaritë financuese (29,758,667)
Rritja/Pakësimi neto i Mjeteve monetare gjatë vitit

303,248,777

107,381,963
1,071,304

(5,089,296.0)
(771,119,238)
38,501,537
(34,397,629)
(363,760,637)

(270,135,812)

(270,135,812)

(918,957)
5,237,456
(27,753,921)
(23,435,422)
(657,331,871)

Mjete monetare dhe ekuivalentë në fillim të vitit

1,426,207,194

2,083,539,064

Mjete monetare dhe ekuivalentë në fund të vitit

1,729,455,971

1,426,207,193

Administratori

Hartuesi i Pasqyrave Financiar
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1) Informacion i Përgjithshëm
Shoqeria “POSTA SHQIPTARE” sh a eshte krijuar si shoqeri anonime me Vendim te Gjykates
se Rrethit Tirane Nr. 20718 date 03/02/1999. Aksioner i shoqerise eshte Ministria e Ekonomise
Publike dhe Privatizimit .
Shoqeria “POSTA SHQIPTARE” sh a eshte shoqeri anonime. Veprimtaria e saj rregullohet sipas
dispozitave perkatese te Ligjit 7638 date 19.11.1992, “Per Shoqerite Tregtare” dhe ne vijim nga
ligji Nr.9901 dt 14.04.2008, si dhe nga statuti i saj dhe legjislacioni shqiptar ne fuqi.
Shoqeria kryen aktivitetin e saj ne ambjente qe jane ne pronesi te saj. Aktivet e qendrueshme
prone e saj perbehen nga toka, ndertesa, paisje informatike, mjete transporti etj.
Kapitali i shoqerise sipas vendimit te Gjykates se Rrethit Tirane perbehet nga kontributet e
aksionerit te vetem Ministrise se Ekonomise, Tregetise dhe Energjitikes ne shumen
1.642.447.000, leke i ndare ne 1.642.447 aksione me vlere nominale 1000 leke, te cilat zoterohen
100% nga Ministria e Ekonomise, Tregerise dhe Energjitikes.
Shoqeria “POSTA SHQIPTARE” sh a drejtohet nga Keshilli Mbikqyres i cili ka emeruar si
Drejtor Zotin Arqile Gorea.

Shenimet shpjeguese te Pasqyrave Financiare
Politikat kontabel
Politikat kryesore kontabel te adoptuara per pregatitjen e ketyre pasqyrave financiare paraqiten si
me poshte.
1. Bazat e pregatitjes
Pasqyrat financiare jane pergatitur ne perputhje me Standartet Nderkombetare te Raportimit
Financiar (SNRF) te publikuara nga Bordi i Standarteve Nderkombetare te Kontabilitetit
("IASB") dhe interpretimeve te publikuara nga Komiteti Nderkombetar i Interpretimeve te
Raportimit Financiar ("IFRIC") te IASB.
Pasqyrat financiare jane pergatitur duke perdorur bazat e vleresimit te specifikuara nga SNRF per
çdo tip te aktiveve, detyrimeve, te ardhurave dhe shpenzimeve. Bazat e matjes pershkruhen me ne
detaj ne politikat kontabel me poshte.
Pergatitja e pasqyrave financiare ne perputhje me SNRF kerkon perdorimin e disa çmuarjeve
kritike kontabel. Gjithashtu kjo kerkon qe drejtimi te perdore gjykimin e tij ne procesin e
perdorimit te politikave kontabel te Shoqerise. Fushat qe perfshijne nje nivel te larte gjykimi apo
kompleksiteti, ose fushat ku supozimet dhe çmuarjet jane te rendesishme per pasqyrat financiare
paraqiten ne shenimin 3: Gjykime, cmuarje dhe supozime te rendesishme kontabel.
Pasqyrat financiare jane pregatitur per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2011.
Te dhenat aktuale ne keto pasqyra financiare jane te shprehura ne Leke.
2. Permbledhje te Politikave te Rendesishme Kontabel
a) Monedhat e Huaja
Monedha funksionale dhe prezantimi
Zerat e perfshire ne pasqyrat financiare te Shoqerise maten duke perdorur monedhen e mjedisit
kryesor ekonomik ne te cilin entiteti operon (monedha funksionale). Pasqyrat financiare jane
paraqitur ne Leke, e cila eshte monedha e prezantimit te Shoqerise.
Transaksionet dhe balancat
Ne pergatitjen e pasqyrave financiare te Shoqerise, transaksionet ne monedha te ndryshme
krahasuar me monedhen funksionale te Shoqerise (monedhat e huaja) rregjistrohen me kursin e
kembimit te dates se transaksionit. Ne çdo date te Pasqyres se pozicionit financiar, aktivet dhe
detyrimet monetare qe jane ne monedha te huaj perkthehen me kursin e kembimit te dates se
Shënimet shpjeguese janë pjesë përbërëse e këtyre Pasqyrave Financiare
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Pasqyres se pozicionit financiar. Diferencat nga kembimi njihen ne fitim ose humbje ne periudhen
ne te cilen lindin. Aktivet dhe detyrimet jo-monetare qe jane njohur me kosto historike ne
monedhe te huaj perkthehen me kursin e kembimit ne daten e transaksionit. Aktivet dhe detyrimet
ne monedha te huaja dhe qe jane paraqitur me vlere te drejte perkthehen ne monedhen funksionale
me kursin e kembimit ne daten qe eshte percaktuar vlera e drejte.
Monedhat e huaja me te cilat operon Shoqeria jane Euro dhe USD (dollari amerikan). Kursi i
kembimit zyrtar i Bankes se Shqiperise (Leku kundrejt njesise se monedhave te huaja) per
monedhat kryesore me 31 Dhjetor 2011 dhe 2010 eshte si me poshte:
2011

2010

Kurse e kembimit
Euro/Leke

138.93

138.77

USD/ Leke

107.54

104

b)
Njohja e te Ardhurave
Te ardhurat njihen ne masen qe eshte e mundur (ka siguri te arsyeshme) qe perfitimet ekonomike
do te hyjne ne Shoqeri dhe qe te ardhurat mund te maten ne menyre te besueshme, pavaresisht se
kur behet pagesa. E ardhura matet me vleren e drejte te perfitimeve te mara per sherbimin e kryer,
neto nga tatimi mbi vleren e shtuar dhe zbritje te mundshme te shitjeve.
Te ardhurat nga interesat
Interesat njihen ne propocion me kohen qe reflekton te ardhuren efektive nga aktivi.
c)
Tatimet
Tatimi mbi fitimin
Aktivi dhe detyrimi per tatimin mbi fitimin per periudhen aktuale maten me shumat e pritura per
t'u marre nga apo per t'u paguar tek organet tatimore. Norma e tatimit dhe ligjet per tatimet e
perdorura per llogaritjen e vleres se tatim fitimit, jane ato te nxjerra ose te publikuara ne daten e
raportimit ne vend (Shqiperi) ku Shoqeria operon dhe siguron te ardhura te tatueshme.
Drejtimi vlereson ne menyre periodike pozicionet e ndermarra ne formularet e deklarimit te
pagesave ne lidhje me situata ne te cilat rregulloret e aplikueshme per tatimet jane subjekt i
interpretimeve, si dhe njeh provizione nese eshte e pershtatshme.
Tatimi fitimi i shtyre
Tatimi mbi fitimin i shtyre sigurohet duke perdorur metoden e detyrimit mbi diferencat e
perkohshme ndemjet bazes fiskale te aktiveve dhe detyrimeve dhe vlerave te mbartura te tyre per
qellime te raportimit financiar ne daten e raportimit. Per vitin 2011 shoqeria nuk ka llogaritur
tatim fitimi te shtyre.
3.

Aktivet Afagjate Materiale

Njohja dhe matja
Zërat e aktiveve afatgjata materiale paraqiten me kosto minus amortizimin e akumuluar (shih më
poshtë) dhe humbjet e akumuluara nga zhvlerësimi, (nëse ka). Ne vitin 2008 ato kane qene objekt
rivleresimi.
Toka dhe ndertesa perfshijne pergjithesisht ambjentet e zyrave. E gjithe pasuria e paluajtshme,
ndertesat dhe makinerite paraqiten ne kosto, te rivleresuar (sic pershkruhet ne paragrafin e
meposhtem) minus amortizimin perkates dhe zhvleresimin, perveç per token, e cila pasqyrohet
me koston e rivleresuar minus zhvleresimin. Kosto e aktiveve te ndertuara nga vete Shoqeria
perfshijne kostot e materialeve, punes direkte, si dhe cdo kosto tjeter qe lidhet me sjelljen e
ketyre aktiveve ne gjendje pune dhe kostot per cmontimin dhe levizjen e tyre dhe pergatitjen e
vendit ne te cilin do te vendosen. Programet kompjuterike te blera qe jane te nevojshme per
vendosjen ne funksion te ketyre aktiveve kapitalizohen si pjese e ketyre makinerive.
Aktivet te cilat jane nxjerre jashte perdorimit jane c‟regjistruar me vleren e tyre neto ne daten e
Shënimet shpjeguese janë pjesë përbërëse e këtyre Pasqyrave Financiare
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daljes jashte perdorimit.
Kostot e pjeseve te nderrimit per makinerite dhe pajisjet njihen me vleren e tyre kontabel nese
eshte e mundur qe njesia ekonomike te perfitoje te ardhura ekonomike nga kjo pjese dhe keto te
ardhura mund te maten ne menyre te besueshme. Kostot e mirembajtjes dhe riparimeve te
perditshme te pasurive te paluajtshme, makinerive dhe pajisjeve njihen ne fitim e humbje kur ato
ndodhin.
(ii) Amortizimi
Amortizimi i aktiveve llogaritet duke perdorur metoden lineare mbi vleren e mbetur kontabel ne
menyre qe, kosto e cdo aktivi deri ne vleren e mbetur, te shperndahet pergjate te gjithe jetes se tij
te dobishme si me poshte:
–
–
–
–
–

ndertesat
instalime teknike , makineri e pajisje
mjete transporti
mobilje dhe orendi
Pajisje zyra dhe informatike

10 - 30 vjet
5 vjet
5 vjet
5 vjet
4 vjet

Metoda e amortizimit, jeta e dobishme dhe vlera e mbetur (nëse nuk është e pakonsiderueshme)
të aktiveve materiale afatgjate janë rishikuar në datën e raportimit.
Toka dhe Ndertimet ne Proces, si dhe parapagimet furnitoreve nuk amortizohen.
Fitimet dhe humbjet nga nxjerrja jashte perdorimit percaktohen nga krahasimi i perfitimeve nga
shitja ose nxjerrja jashte perdorimit me vleren e tyre kontabel. Keto perfshihen ne pasqyren e te
Ardhurave dhe Shpenzimeve.
(iii) Kostot vijuese
Kostoja e zëvendësimit të një pjese të një elementi të aktiveve afatgjata materiale njihet në vlerën
mbartur të elementit nëse është e mundshme që përfitime ekonomike në të ardhmen që i atribuhen
atij elementi do tw hyjnw nw Shoqëri, dhe kostoja e tij mund të matet me besueshmëri. Kostot e
shërbimeve ditore të aktiveve afatgjata materiale njihen në pasqyrën e të ardhurave në momentin
kur ndodhin
( iv) Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale
Shoqeria vlereson ne cdo date raportimi nese ka shenja qe tregojne qe nje aktiv mund te kete
pesuar renie ne vlere (zhvleresuar). Nese ka tregues te tille, ose kur kerkohet nje testim vjetor per
zhvleresimin e nje aktivi, Shoqeria vlereson shumen e rikuperueshme te aktivit.
Shuma e rikuperueshme e nje aktivi eshte me e larta ndermjet vleres se drejte minus kostot e
shitjes se aktivit apo njesise gjeneruese te parase (NGP) dhe vleres ne perdorim te saj dhe
percaktohet per nje aktiv te vecante, pervec kur aktivi nuk gjeneron te hyra monetare qe jane
thelbesisht te pavarura nga ato te aktiveve te tjera apo grupeve te aktiveve. Kur vlera e mbartur e
nje aktivi ose NGP tejkalon vleren e rikuperueshme, aktivi konsiderohet i zhvleresuar dhe
pakesohet deri ne vleren e rikuperueshme te tij.
Ne percaktimin e vleres ne perdorim, flukset monetare te vleresuara skontohen ne vleren aktuale
duke perdorur nje norme skontimi para tatimit qe reflekton vleresimin aktual te tregut te vleres ne
kohe te parase dhe risqet specifike te aktivit. Ne percaktimin e vleres se drejte minus kostot e
shitjes, meren ne konsiderate transaksione tregu me te fundit, nese jane te disponueshme. Nese
Shënimet shpjeguese janë pjesë përbërëse e këtyre Pasqyrave Financiare

8

POSTA SHQIPTARE sh.a

Shenime:Pasqyra Financiare 01.01. 2011-31.12.2011

(Shumat janë të shprehura në Lek)
transaksione te tilla nuk mund te identifikohen, perdoret nje model vleresimi i pershtatshem. Keto
llogaritje vertetohen nga perberes te vleresimit, cmimet e aksioneve te kuotuara per filiale te
tregetuara publikisht ose tregues te tjere te vleres se drejte te gatshem.
Humbjet nga renia e vleres prej operacioneve te vazhdueshme, duke perfshire zhvleresimin e
inventareve njihen ne pasqyren e te ardhurave ne kategorite e shpenzimeve ne perputhje me
funksionin e aktivit te zhvleresuar, pervec aktiveve afatgjata materiale te rivleresuara me pare dhe
rivleresimi eshte kaluar ne te ardhurat e tjera renia e vleres njihet gjithashtu ne te ardhurat e tjera
te meparshem.
Per aktivet duke perjashtuar emrin e mire, vleresimi behet cdo date raportimi nese ka tregues qe
humbje te renies se vleres te njohura me pare mund te mos ekzistojne me ose mund te jene
pakesuar.
Nese ekzistojne tregues te tille, Shoqeria vlereson shumen e rikuperueshme te aktivit apo
NGP.Nje humbje e renies se vleres e njohur me pare rimerret vetem nese ka pasur ndryshime ne
supozimet e perdorura per te percaktuar vleren e rikuperueshme te aktivit qe prej humbjes se
renies se vleres te fundit te njohur. Rimarrja kufizohet deri ne masen qe vlera e mbartur e aktivit
nuk tejkalon vleren e rikuperueshme, si dhe nuk tejkalon vleren e mbartur qe do te ishte
percaktuar, neto nga amortizimi nese humbja nga renia e vleres nuk do te ishte njohur per aktivin
ne vitet e kaluara. Nje rimarrje e tille njihet ne pasqyren e te ardhurave, pervec kur aktivi mbahet
me kosto te rivleresuar, ne kete rast rimarrja do te trajtohet si nje rritje e rivleresimit.
(d) Aktivet e marra me qira
Aktivet e marra me qira janë te klasifikuara si qira financiare kur termat e transferimit te risqeve
dhe pronësisë kalojnë te qiramarrësi. Të gjitha qeratë e tjera janë të klasifikuara si qera operative.
Asetet që janë rregjistruar si qera financiare rregjistrohen si asete te Shoqërisë me vlerën e drejtë
në datën e fillimit të qerasë, ose me vlerën aktuale të minimumit të pagesave të qerasë nëse kjo e
fundit është me e vogel.
Pagesat e qerasë regjistrohen si shpenzimeve financiare dhe zvogëlimit të detyrimit të qerasë që të
arrijë një normë konstante të interesit mbi balancën e mbetur të detyrimit.
4.

Instrumentat Financiare - Njohja Fillestare dhe Matja ne vazhdimesi

Aktivet Financiare
Njohja fillestare dhe marja
Aktivet financiare brenda objektit te SNA 39 klasifikohen si aktive financiare me vlere te drejte
permes fitimit ose humbjes, huate dhe te arketueshmet, investime te mbajtura deri ne maturim,
active financiare te disponueshme per shitje, ose si derivative te percaktuara si instenta mbrojtes
ne nje mbrojtje efektive siç eshte e pershtatshme. Shoqeria percakton klasifikimin e aktiveve te
saj financiare ne njohjen fillestare.
Te gjitha aktivet financiare njihen fillimisht me vlere te drejte plus kostot e transaksionit, perveç
rasteve te aktiveve financiare te rregjistruara me vlere te drejte permes fitimit e humbjes.
Blerjet ose shitjet e aktiveve financiare qe kerkojne dorezimin e aktivit gjate nje afati kohor te
percaktuar nga rregullat ose konventat e tregjeve (rruga e drejte e te marredhenieve tregtare)
njihen ne daten e transaksionit, p.sh., data kur Shoqeria merr persiper te blej apo shese aktivin.
Aktivet financiare te Shoqerise perfshijne mjetet monetare, llogarite e arketueshme dhe te tjera te
arketueshme, huate dhe te tjera aktive.
Matja ne vazhdim
Matja ne vazhdim e aktiveve financiare varet nga klasifikimi i tyre siç pershkruhet me poshte:
Aktive financiare me vlere te drejte permes fitimit ose humbjes
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Aktivet financiare me vlere te drejte permes fitimit ose humbjes perfshijne aktive financiare te
mbajtura per tregtim te percaktuara ne njohjen fillestare me vlere te drejte permes fitimit ose
humbjes. Aktivet financiare jane klasifikuar si te mbajtura per tregtim nese jane blere me qellimin
per ti shitur ose riblere ne nje afat te shkurter kohor. Derivatet, duke perfshire ketu, derivativet e
perfshire te vecuar, klasifikohen gjithashtu si te mbajtura per tregtim, pervec kur jane percaktuar
si instmmenta te mbrojtjes efektive sic percaktohet nga SNA 39.
Aktivet financiare me vlere te drejte permes fitimit ose humbjes mbahen ne pasqyren e pozicionit
financiar me vlere te drejte, me ndryshimet neto te njohura si kosto financiare ne pasqyren e te
ardhurave.
Aktivet financiare te percaktuara ne njohjen fillestare me vlere te drejte permes fitimit ose
humbjes,percaktohen ne daten e njohjes fillestare dhe vetem nese permbushet kriteri i njohjes
sipas SNA 39.
Shoqeria nuk ka percaktuar ndonje aktiv financiar me vlere te drejte permes fitimit se humbjes.
Huate dhe te arketueshmet
Huate dhe te arketueshmet jane aktive financiare jo-derivative me pagesa te percaktuara ose fikse
dhe qe nuk jane te kuotuara ne nje treg aktiv. Pas matjes fillestare, te tilla aktive financiare maten
ne vazhdim me kosto te amortizuar duke perdorur metoden e normes se interesit efektiv dhe duke
zbritur renien e vleres. Kosto e amortizuar llogaritet duke mare parasysh cdo zbritje ose shtesa te
blerjes dhe tarifat ose kostot qe jane pjese perberese e normes efektive te interesit. Amortizimi i
normes efektive te interesit perfshihet ne te ardhurat financiare ne pasqyren e te ardhurave.
Humbjet e njohura nga renia e vleres njihen ne pasqyren e te ardhurave si kosto financiare per
huate dhe ne kostot e shitjes ose ne shpenzimet e tjera operative per te arketueshmet.
Shoqeria vlereson nese aftesia dhe qellimi per t'i shitur aktivet e saj financiare te disponueshme
per shitje ne nje te ardhme te afert eshte akoma e mundur. Kur Shoqeria e ka te pamundur t'i
tregetoje keto aktive financiare per shkak te tregjeve joaktive dhe vendimi i drejtimit ndryshon
rrenjesisht ne te ardhmen e parashikueshme, Shoqeria mund te zgjedhe t'i riklasifikoje keto
aktive. Riklasifikimi si hua dhe te arketueshme eshte i lejueshem kur aktivet financiare
permbushin kriterin e huave dhe te arketueshmeve dhe Shoqeria ka qellimin dhe aftesine t'i mbaje
keto aktive per nje te ardhme te parashikueshme ose deri ne maturim. Riklasifikimi ne kategorine
e te mbajtura deri ne maturim lejohet vetem kur entiteti ka aftesine dhe qellimin t'i npi.ire
respektivisht.
Per nje aktiv financiar te riklasifikuar nga kategoria e te disponueshme per shitje, vlera e drejte e
mbartur ne daten e riklasifikimit behet kostoja e saj e amortizimit dhe cdo fitim apo humbje e
meparshme e ketij aktivi qe eshte njohur ne kapital amortizohet ne fitim ose humbje pergjate jetes
se dobishme te mbetur te investimit duke perdorur normen efektive te interesit (NEI). Cdo
diference ndermjet kostos se re te amortizuar dhe shumes ne maturim amortizohet gjithashtu mbi
jeten e dobishme te mbetur te aktivit duke perdorur NEI. Nese aktivi percaktohet me pas si i rene
ne vlere, atehere vlera e rregjistruar ne kapital do riklasifikohet ne pasqyren e te ardhurave.
Ç`rregjistrimi
Nje aktiv financiar (ose ku eshte e mundur pjese e aktivit financiar apo grup aktivesh financiare te
ngjashme) crregjistrohet kur:
 Te drejtat per te siguruar flukse monetare nga aktivi kane perfunduar
 Shoqeria ka transferuar te drejtat e saj per te siguruar flukse monetare nga aktivi.
Renia ne vlere e aktiveve financiare
Shoqeria vlereson ne cdo date te raportimit, nese ka evidence objektive qe nje aktiv financiar apo
grup aktivesh ka pesuar renie vlere. Nje aktiv finanicar apo nje grup aktivesh financiare
konsiderohet i zhvleresuar vetem nese ka evidence objektive per zhvleresimin si rezultat i nje ose
me shume ngjarjeve qe kane ndodhur pas njohjes fillestare te nje aktivi (nje "ngjarje humbjeje" e
ndodhur) dhe kjo ngjarje humbjeje ka pasur ndikim mbi flukset monetare te ardhshme te
vleresuara te aktivit finanicar apo grupit te aktiveve financiare dhe qe mund te matet ne menyre te
besueshme. Evidence e zhvleresimit mund te perfshije tregues qe debitoret apo grup debitoresh
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mund te jene duke perjetuar probleme te medha financiare, mospagesa ne kohe te principalit apo
interesit, probabiliteti qe ata te kalojne ne falimentim ose nje riorganizim tjeter financiar dhe kur
te dhenat e vezhgueshme tregojne se ka nje renie te matshme te flukseve monetare te ardhshme te
parashikuara, te tilla si ndryshime ne fusha dhe kushtet ekonomike qe jane ne korrelacion me
vonesat.
Aktivet financiare me kosto te amortizuar
Per aktivet financiare te mbajtura me kosto te amortizuar, Shoqeria fillimisht vlereson nese ka
evidence objektive per zhvleresimin per aktivet financiare individualisht dhe qe jane ne menyre
individuale te rendesishme, ose ne kolektiv per aktive financiare qe nuk jane individualisht te
rendesishme. Nese Shoqeria percakton qe nuk ka evidence objektive per zhvleresimin per nje
aktiv financiar te vleresuar individualisht, pavaresisht nese eshte i rendesishem apo jo, e perfshin
aktivin ne nje grup aktivesh financiare me karakteristika rreziku krediti te ngjashem dhe i
vlereson ne menyre kolektive per zhvleresim. Aktivet qe vlereson individualisht per zhvleresim
dhe per te cilat ka ose do te kete nje humbje nga zhvleresimi, nuk do te perfshihen ne nje vleresim
kolektiv zhvleresimi.
Investime financiare te disponueshme per shitje
Per aktivet financiare te disponueshme per shitje, shoqeria vlereson ne cdo date raportimi nese ka
evidence objektive qe nje investim apo grup investimi te jete zhvleresuar.
Letrat me vlere te kapitalit nuk rimerren nepermjet pasqyres se te ardhurave; rritjet ne vleren e
drejte pas zhvleresimit njihen drejteperdrejte ne te ardhurat gjitheperfshirese.
Ne rastin e instrumentave te borxhit te klasifikuara si te disponueshme per shitje, renia e vleres
vleresohet bazuar ne te njejtin kriter si aktivet financiare me kosto te amortizuar. Megjithate
shuma e rregjistruar per zhvleresimin eshte humbja e akumuluar e matur si diference ndermjet
kostos se amortizuar dhe vleres se drejte aktuale pakesuar me C+ se vleres te atij investimi te
njohur me pare ne pasqyren e te ardhurave.
Te ardhurat nga interesi vazhdojne te perllogariten mbi vleren e reduktuar te mbartuar te aktivit,
duke perdorur normen e interesit te perdorur per te skontuar flukset monetare te ardhshme me
qellim matjen e humbjes nga renia e vleres. Te ardhurat nga interesi rregjistrohen si te ardhura
financiare.
Nese ne nje vit te mevonshem, vlera e drejte e nje instrumenti borxhi rritet dhe kjo rritje mund te
lidhet ne menyre objektive me nje ngjarje te ndodhur pas njohjes ne pasqyren e te ardhurave te
humbjes nga renia e vleres, humbja nga renia e vleres rimerret nepermjet pasqyres se te
ardhurave.
Detyrimet financiare
Njohja fillestare dhe matja
Detyrimet financiare qe perfshihen ne qellimin e SNK 39 klasifikohen si detyrime financiare me
vlere te drejte permes fitimit ose humbjes, hua dhe kredi, ose si derivative te percaktuar si
instrumenta mbrojtes ne nje mbrojtje efektive, si eshte me e pershtatshme. Shoqeria percakton ne
njohjen fillestare klasifikimin e detyrimeve financiare te saj.
Te gjitha detyrimet financiare njihen fillimisht me vlere te drejte, plus kostot direkte te
transaksionit ne rastin e huave dhe kredive.
Detyrimet financiare te Shoqerise perfshijne llogarite e pagueshme dhe te tjera detyrime.
Matja e mevonshme
Matja e detyrimeve financiare varet nga klasifikimi i tyre sic pershkruhet me poshte:
Detyrime financiare me vlere te drejte permes fitimit ose humbjes
Detyrimet financiare me vlere te drejte permes fitimit ose humbjes perfshijne detyrimet financiare
te mbajtura per tregetim dhe detyrimet financiare te percaktuara qe ne njohjen fillestare si me
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vlere te drejte permes fitimit ose humbjes.
Detyrimet financiare klasifikohen si te mbajtura per tregetim nese jane blere me qellimin per ti
shitur ne nje te ardhme te afert. Shoqeria nuk ka percaktuar ndonje detyrim financiar si te mbajtur
per shitje. Fitimet ose humbjet ne detyrimet e mbajtura per tregetim njihen ne pasqyren e te
ardhurave.
Detyrimet financiare te percaktuara ne njohjen fillestare me vlere te drejte permes fitimit ose
humbjes, percaktohen qe ne daten e njohjes fillestare dhe vetem nese permbushet kriteri i SNK
39.
Shoqeria nuk ka percaktuar ndonje detyrim financiar si me vlere te drejte permes fitimit ose
humbjes.
Huate dhe kredite
Pas njohjes fillestare, huate dhe kredite qe mbartin interes maten ne vazhdim me kosto te
amortizuar duke perdorur metoden e normes efektive te interesit (NEI). Fitimet dhe humbjet
njihen ne pasqyren e te ardhurave kur detyrimet crregjistrohen si dhe nepermjet procesit te
amortizimit NEI.
Kosto e amortizuar llogaritet duke mare parasysh cdo zbritje apo mbivlere ne blerje dhe tarifat
apo kostot qe jane pjese perberese e NEI. Amortizimi NEI perfshihet ne shpenzimet financiare ne
pasqyren e te ardhurave.
Çrregjistrimi
Nje detyrim financiar crregjistrohet kur angazhimi i detyrimi shkarkohet, anullohet apo skadon.
Kur nje detyrim financiar ekzistues zevendesohet me nje tjeter huadhenes me terma totalisht te
ndryshme, ose kur termat e nje detyrimi ekzistues ndryshohen thelbeisht, nje kembim i tille apo
modifikim trajtohet si çrregjistrim i detyrimit orgjinal dhe njohja e nje detyrimi te ri.
Diferenca ne vleren e mbartur respektive njihet ne pas pasqyren e te ardhurave
Kompemsimi i instrumentave financiare
Aktivet dhe detyrimet financiare kompensohen dhe vlera neto raportohet ne pasqyren e pozicionit
financiar nese, dhe vetem nese:
 Ka nje te drejte ligjore te detyrueshme per te kompensuar vlerat e njohura dhe,
 Ka nje qellim per te zgjidhur ceshtje mbi bazen neto, ose te realizohet aktivi dhe
te shlyhet detyrimi ne te njejten kohe
Vlera e drejte e instrumentave financiare
Per instrumentat financiare qe nuk tregtohen ne tregje aktive, vlera e drejte percaktohet duke
perdorur teknika vleresimi te pershtatshme.
Teknika te tilla mund te perfshijne:
 Perdorimin e transaksioneve aktuale me vlerat e tregut
 Referimin e vleres se drejte aktuale te nje instrumenti qe eshte thelbesisht i njejte
 Nje analize te flukseve monetare te skontuara ose modele te tjera vleresimi.
5. Inventaret
Inventaret jane vleresuar me me te voglen ndermjet kostos dhe vleres neto te realizueshme. Kosto
e inventareve bazohet ne metoden e kostos mesatare te ponderuar, dhe perfshin shpenzime te
hasura ne blerjen e inventareve, prodhimin apo kostot e transformimit dhe shpenzime te tjera te
hasura deri ne sjelljen e tyre ne kushtet dhe vendin ekzistues. Ne rastin e inventareve te prodhuar
dhe punimit ne proces, kosto perfshin edhe nje pjese te pershtatshme te shpenzimeve te
pergjithshme te prodhimit bazuar ne kapacitetin normal operativ. Vlera neto e realizueshme eshte
cmimi i shitjes i pritur ne kushtet normale te biznesit, minus kostot e pritura te perfundimit dhe
shpenzimet e nevojshme te vleresuara per te kryer shitjen.
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6. Mjetet Monetare
Mjetet monetare ne pasqyren e pozicionit financiar perfshijne mjetet monetare ne banke dhe ne
arke dhe me nje maturitet prej me shume se 3 muajsh.
Per qellime te pasqyres se flukseve monetare, mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre konsistojne
ne mjete monetare dhe sic percaktohet me siper.
7. Perfitime e Punonjesve
 Kontributet e detyrueshme per sigurimet shoqerore
Shoqeria paguan vetem kontributet per sigurimet e detyrueshme shoqerore qe sigurojne pension
per punonjesit. Qeveria shqiptare eshte pergjegjese per caktimin e minimumit te kontributit per
sigurimet shoqerore ne Shqiperi sipas nje plani pensioni bazuar ne kontribute. Kontributet e
shoqerise ne planin e pensionit jane pasqyruar ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve kur
ndodhin.
 Leje vjetore e paguar
Shoqeria njeh si detyrim vleren e paskontuar te kostove te cmuara lidhur me lejen vjetore te
pritshme per tu paguar ne kembim te sherbimit te punonjesit per periudhen e perfunduar.
 Shpenzimet operative
Shpenzimet operative njihen kur ndodhin.
Angazhime dhe detyrime te mundshme
Detyrimet e mundshme nuk njihen ne pasqyrat financiare. Ato jepen ne formen e shenimeve
shpjeguese pervec rasteve kur eshte e sigurte qe do kete nje fluks dales burimesh qe mbartin
perfitime ekonomike. Nje aktiv i mundshem nuk njihet ne pasqyrat financiare por vetem jepet ne
formen e shenimeve shpjeguese kur pritet te kete nje fluks hyres perfitimesh ekonomike. Vlera e
nje humbje te mundshme njihet si provizion nese ka mundesi qe ngjarje te ardhshme do te
konfirmohen, nje detyrim do te haset ne daten e pasqyres se pozicionit financiar dhe mund te
behet nje vleresim i arsyeshem i shumes se humbjes.
Transaksionet me palet e lidhura
Pale te lidhura jane ato, kur njera prej paleve kontrollohet nga pala tjeter ose ka influence te
rendesishme ne vendimarrjen financiare ose te biznesit te pales tjeter. Per qellim te shpalosjes ne
pasqyrat financiare, vetem ortaku i Shoqerise do te konsiderohet pale e lidhur.
Ngjarje pas dates se bilancit
Ngjarjet pas dates se bilancit qe permbajne informacion shtese te Shoqerise, ne daten e Bilancit
Kontabel (ngjarjet rregulluese) jane reflektuar ne Pasqyrat Financiare. Ngjarjet pas bilancit qe
nuk jane ngjarje rregulluese paraqiten te shpalosura ne shenimet shpjeguese te pasqyrave
financiare kur jane materiale.

Ndryshime ne politikat dhe shpalosje kontabel
 Standarte te reja dhe te amenduara dhe interpretime te adoptuara nga Shoqeria.
Standartet e reja dhe amendimet e standarteve qe paraqiten me poshte jane te detyrueshme per
here te pare per vitin financiar qe fillon me 1 Janar 2008:
SNK 24 Transaksionet me Palet e Lidhura (amendim)
BSNK ka publikuar nje amendim te SNK 24 qe sqaron perkufizimin e nje pale te lidhur.
Perkufizimet e reja theksojne nje pikepamje simetrike te marredhenies ndermjet paleve te lidhura
dhe sqaron rrethanat ne te cilat persona dhe personeli manaxherial baze ndikojne ne marredheniet
ndermjet paleve te lidhura te entitetit. Si rrjedhoje amendimi paraqet nje perjashtim nga kerkesat e
shenimeve shpjeguese te pergjithshme per palet e lidhura per transaksione me qeverine dhe
entitete te cilat jane te kontrolluara, ne kontroll te perbashket ose influence te rendesishme nga e
njejta qeveri si ajo e entitetit raportues.
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 Standartet amendimet dhe interpretimet efektive ne 2011 por jo relevante per shoqerine
Standartet, amendimet dhe interpretimet e meposhtme te standarteve ekzistuese jane publikuar
dhe jane te detyrueshme per periudhat kontabel te Shoqerise qe fillojne me ose pas 1 Shkurt 2010
ose periudhave te mevonshme, por qe nuk jane relevante per Shoqerine.
- SNK 32 Instrumentat Financiare: Prezantimi (amendim) efektiv 1 Shkurt 2010
- KIRFN (IFRIC) 14 Parapagimet e Kerkesave te Financimit Minimum (amendim) efektiv
1 Janar 2011
SNK 32 Instrumentat Financiare: Prezantimi (Amendim)
BSNK publikoi nje amendim qe ndryshon perkufizimin e nje detyrimi financiar ne SNK 32 per ti
mundesuar entiteteve te klasifikojne emetimet e te drejtave dhe disa opsione specifike si
instrumente kapitali. Amendimi eshte i zbatueshem nese te drejtat u jepen proporcionalisht te
gjithe ortakeve te te njejtes klase te instrumentave financiare jo-derivative te entitetit, per te blere
nje numer fiks te instrumentave te kapitalit te vete entitetit per nje vlere fikse ne cdo valute.
Amendimi nuk ka ndikim ne pozicionin financiar dhe performancen e Shoqerise pasi Shoqeria
nuk ka te tille instrumenta financiare.
KIRFN (IFRIC) 14 Parapagimet e Kerkesave te Financimit Minimum (Amendim)
Amendimi heq nje pasoje te paqellimshme kur nje entitet eshte subjekt i kerkesave te financimit
minimum dhe ben nje pagese te parakohshme te kontributeve per te mbuluar kerkesa te tilla.
Amendimi lejon nje parapagim te kostove te sherbimeve te ardhshme te njihen si aktive pensioni.
Shoqeria nuk eshte subjekt i kerkesave per financim minimum ne Shqiperi, si rrjedhoje amendimi
i interpretimit nuk ka ndikim ne pozicionin financiar dhe as ne performancen e Shoqerise.
Permiresimet ne Standartet Nderkombetare te Raportimit Financiar u publikuan ne Maj
2010.
Datat efektive variojne nga standarti ne standart por shumica prej tyre jane efektive prej l Konik
2010 ose 1 Janar2011.
Ne Maj 2010, BSNK publikoi permbledhjen e trete te tij te amendimeve te standarteve, fillimisht
me nje kendveshtrim per te menjanuar paperputhshmerite dhe sqarimin e formulimeve. Ka
provizione tranzitore te vecanta per secilin standart. Adoptimi i amendimeve te meposhtme nuk
rezultoi ne ndonje ndikim mbi pozicionin financiar apo performancen e Shoqerise.
SNRF 3 Kombinimi i Bizneseve: Opsionet e matjes, ne dispozicion per interesin jo-te kontrolluar
(NCI) paten amendime. Vetem zera te NCI qe perbejne nje interes pronesie aktual dhe qe i jep te
drejten mbajtesit te tij te nje pjese proporcionale te aktiveve neto te entitetit ne rrethanat e
likuidimit duhet te matet ose me vlere te drejte ose me pjesen proporcionale te instrumentave te
pronesise aktuale te aktiveve net0 te identifikueshme te entitetit te blere. Te gjithe zerat e tjere
duhen matur me vleren e drejte te tyre ne daten e blerjes. Amendimet e SNRF jane efektive per
periudhat vjetore qe fillojne me ose pas 1 Korrik 201 1. Shoqeria gjate vitit nuk ka hyre ne ndonje
kombinim biznesi dhe si rrjedhoje ky standart nuk eshte relevant per Shoqerine.
SNRF 7 instrumentat Financiare - Shpalosjet: Amendimi kishte per qellim te thjeshtoje
shenimet shpjeguese te dhena duke reduktuar volumin e shpalosjeve rreth kolateralit te mbajtur
dhe permiresimin e shenimeve shpjeguese duke kerkuar informacion cilesor te perfshire ne
kontekstin e informacionit sasior. Shoqeria nuk ka kolateral te mbajtur, dhe si rrjedhoje standarti
nuk eshte relevant per Shoqerine.
SNK 1 Prezantimi i Pasqyrave Financiare: Amendimi sqaron qe nje entitet mund te prezantoje
nje analize te cdo zeri te te ardhurave te tjera gjitheperfshirese qe mund te jene ose ne pasqyren e
ndryshimeve te kapitalit ose ne shenimet shpjeguese te pasqyrave financiare. Shoqeria nuk ka
zera te te ardhurave te tjera gjiitheperfshirese dhe si rrjedhoje ky amendim nuk eshte relevant per
Shoqerine.
Te tjera amendime qe rezultojne nga permiresimi i SNRF-ve per standartet e meposhtme nuk
kane pasur ndikim mbi politikat, pozicionin financiar apo performancen e Shoqerise:
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SNRF 3 Kombinimi i Bizneseve (Konsiderata e mundshme e rrjedhur nga kombinimi i biznesit
para adoptimit te SNRF 3 (i rishikuar ne 2008))
SNRF 3 Kombinimi i Bizneseve (Shperblimet te paguara ne aksione te zevendesuara vullnetarisht
ose te pazevendesuara)
SNK 27 Pasqyrat Financiare te Konsoliduara dhe Individuale
SNK 34 Pasqyrat Financiare te Ndermjetme
Interpretimet dhe amendimet e interpretimeve te meposhtme nuk kane ndonje ndikim mbi
politikat kontabel, pozicionin financiar ose performancen e Shoqerise:
IFRIC 13 Programet e Besnikerise se Klienteles (percaktimi i vleres se drejte te shperblimit ne
kredite)
IFRIC 19 Ndarja e Detyrimeve Financiare nga instrumentat e Kapitalit

Gjykime, Supozime dhe Çmuarje te rendesishme
Supozimet kryesore te lidhura me te ardhmen dhe burime te tjera kryesore te pasigurise ne
cmuarje ne daten e raportimit, qe kane nje risk te madh te shkaktimit te nje rregullimi material te
vleres se mbartur te aktivit dhe detyrimit brenda vitit financiar te ardhshem pershkruhen me
poshte. Shoqeria i bazon supozimet dhe cmuarjet e saj ne parametra qe ekzistojne ne daten kur
jane pregatitur pasqyrat financiare. Megjithate, rrethanat dhe supozimet ekzistuese ne lidhje me
zhvillime te ardhshme, mund te ndryshojne per shkak te ndryshimeve ne treg, apo rrethanave qe
jane jashte kontrollit te Shqoerise. Te tilla ndryshime reflektohen ne supozime kur ndodhin.
Manaxhimi i larte i Shoqerise mbikqyr manaxhimin e ketyre risqeve.
Objektivat dhe Politikat e Manaxhimit te Riskut Financiar
Manaxhimi i larte i Shoqerise mbikqyr manaxhimin e ketyre risqeve.
Risku i tregut
Risku i tregut eshte risku qe sjell te drejten e flukseve monetare te ardhshme te nje instrumenti
financiar do te varioje per shkak te ndryshimeve ne cmimet e tregut. Cmimet e tregut perfshijne
kater tipe risqesh risku i normes se interesit, risku i kursit te kembimit, risku i cmimit te
mallrave/sherbimeve dhe risqe te tjera te cmimeve, te tilla si risku i cmimit te kapitalit.
Instrumentat financiar te prekur nga risku i tregut perfshijne huate dhe kredite dhe depozitat.
Risku i normes se interesit
Risku i normes se interesit perbehet nga risku qe viera e flukseve monetare te ardhshme te nje
instrumenti financiar do te varioje per shkak te ndryshimeve ne normat e interesit ne treg dhe
riskut qe maturitetet e aktiveve qe mbartin interes te ndryshojne nga maturitetet e detyrimeve qe
mbartin interes te perdorura per te financuar ate aktive. Zgjatja kohore pergjate te ciles norma e
interesit e nje instrumenti financiar eshte fikse, percakton se ne cfare mase eshte e ekspozuar ndaj
riskut te normes . se interesit. Aktivet dhe detyrimet e Shoqerise mbartin norma interesi te tregut.
Risku i kursit te kembimit
Risku i kursit te kembimit eshte risku qe vlcra c drcjtc c flukseve monctarc te ardhshme te njc
instrumenti financiar do te varioje per shkak te ndryshimeve ne kursin e kembimit te monedhave
te huaja. Ekspozimi i Shoqerise ndaj riskut te ndryshimit te kursit te kembimit te monedhave te
huaja lidhet kryesisht me aktivet dhe detyrimet e Shoqerise ne monedha te huaja.
Shoqeria eshte e ekspozuar ndaj riskut te kursit te kembimit,si rjedhoje e ekspozimit ne disa
monedha te huaja kryesisht ne lidhje me Euron. Shoqeria nuk perdor instrumenta mbrojtes
kundrejt riskut te kursit te kembimit. Manaxhimi i Shoqerise eshte pergjegjes per te mbajtur nje
pozicion neto te pershtatshem ne cdo monedhe dhe monitoron operacionet ditore.
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Risku i kreditit
Risku i kreditit eshte risku qe nje pale tjeter nuk do te jete ne gjendje te paguaje detyrimet e saj qe
rrjedhin nga nje instrument financiar ose marreveshje klienti, duke cuar keshtu ne nje humbje
financiare. Shoqeria eshte e ekspozuar ndaj riskut te kreditit per shkak te aktiviteteve operacionale
te saj (pikesepari prej llogarive te arketueshme) dhe prej aktiviteteve te saj financuese, qe
perfshijne depozitat me bankat dhe institucionet financiare, transaksionet ne monedha te huaja
dhe instrumenta te tjere financiare, Me 31 Dhjetor 2011 dhe 2010 Shoqeria nuk ka vIera te
konsiderueshme llogarish te arketueshme dhe depozitash me bankat dhe institucionet financiare,
si njedhoje nuk ka ndonje perqendrim te madh te riskut te kreditit.
Risku i likuiditetit
Risku i likuiditetit eshte risku qe Shoqeria mund te mos jete ne gjendje te paguaje detyrimet e saj
te lidhura me detyrimet financiare ne momentin e pageses. Risku i likuiditetit eshte risk i
qenesishem ne biznesin e Shoqerise pasi disa aktive specifike te blera apo detyrime te shitura
mund te kene karakteristika likuiditeti qe jane specifike. Nese Shoqeria do ti duhet te kete shuma
te medha ne nje afat te shkurter kohor qe tejkalon kerkesat normale per mjete monetare mundet qe
te ndeshet me veshtiresi per te siguruar cmime joshese. Shoqeria manaxhon riskun e likuiditetit
duke monitoruar ne menyre te vazhdueshme parashikimet dhe flukset monetare aktuale dhe duke
u munduar te perputhe profilet e maturitetit te aktiveve dhe detyrimeve.
Manaxhimi i kapitalit
Kapitali perfshin kapitalin qe i perket mbajtesve te pjeseve kapitalit te shoqerise meme. Objektivi
kryesor i manaxhimit te kapitalit te Shoqerise eshte te siguroje qe po mban nje kapital te
shendoshe per te mbeshtetur biznesin e saj dhe te maksimizoje vleren e aksionereve. Shoqeria
manaxhon strukturen e kapitalit te saj dhe ben rregullirnet e nevojshme ne rast se ka ndryshime ne
kushtet ekonomike. Per te ndryshuar apo mbajtur strukturen e saj te kapitalit, Shoqeria mund te
rregulloje shperndarjen e dividentit per aksioneret e saj, t'ju ktheje kapitalin aksionereve ose te
emetoje aksione te reja.
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V.
Shenimet Shpejguese
1. Aktivet Afagjate (AAM,AAJM )

Makineri & Pajisje

Mjete transporti

Mobilje e Orendi

Pajisje informatike

Aqt te
patrupezuara

AQT ne
Proces

Toka

Ndertesa

Totali

Ne 1 Janar 2011
Riklasifikime
Gjendja me 1 Janar 2011 pas ndryshimeve
Shtesa
Pakesime
Gjendja me 31 Dhjetor 2011

304,303,069

1,268,010,558

34,057,823

118,405,486

194,459,734

184,960,020

7,620,161

304,303,069

1,268,010,558
1,076,430
1,269,086,988

34,057,823
81,036,050
(20,250,382)
94,843,492

118,405,486
55,712,715
(34,247,100)
139,871,101

194,459,734
102,592,128
(55,612,614)
241,439,248

184,960,020
109,309,650
(43,009,126)
251,260,544

7,620,161
71,800
7,691,961

AMORTIZIMI AKUMULUAR
Ne 1 Janar 2011
Riklasifikime
Gjendja me 1 Janar 2011 pas ndryshimeve
Amortizimi i vitit
Shtesa
Pakesime

160,470,697

5,920,138

58,102,053

42,303,813

22,168,896

4,552,986

-

160,470,697
55,394,887

5,920,138
4,377,606

42,303,813
31,800,340
95,070
(974,160)

22,168,896
33,920,298
(836,768)

4,552,986
630,932
-

-

(2,863)

58,102,053
11,937,106
3,479,178
(5,602,981)

Gjendja me 31 Dhjetor 2011

-

215,865,584

10,294,881

67,915,356

73,225,062

55,252,426

5,183,918

-

427,737,228

304,303,069
304,303,069

1,107,539,861
1,053,221,404

28,137,685
84,548,610

60,303,434
71,955,746

152,155,921
168,214,186

162,791,124
196,008,118

3,067,175
2,508,043

-

1,818,298,269
1,880,759,175

Me Kosto
VLERA SIPAS KOSTOS

VLERA NETO
Me 31 Dhjetor 2010
Me 31 Dhjetor 2011

304,303,069

-

-

2,111,816,851
2,111,816,851
349,798,774
(153,119,222)
2,308,496,403
293,518,582
293,518,582
138,061,169
3,574,248
(7,416,772)

Amortizimi i aktiveve materiale afatgjata per vitin 2011, eshte llogaritur me normat qe përcaktohen ne Ligjin 8438 date 28.12.1998 i ndryshuar „Per
tatimin mbi te ardhurat “.
Amortizimi eshte njohur ne pasqyrën e te ardhurave dhe shpenzimeve duke përdorur metodën e vlerës se mbetur. Aktivet afatgjata Materiale, paraqiten
te grupuara sipas llogarive perkatse me vlerën neto .
Ne shtesat e AMM-ve përfshihen investimet e kryera ne objektet e shoqërisë si dhe blerjet e reja gjate vitit te financuara nga rezervat e zhvillimit .
Ndersa ne pakesimet janë pasqyruar daljet jashtë përdorimit .
Aktive Afatgjata jo Materiale përfaqësojnë programet softwere dhe kompjuterike .
Nga amortizimi total pjese e diferencës se rivlerësimit eshte 30106430 leke e cila nuk rendon shpenzimet per efekte fiskale sipas ligjit per tatimin mbi te
ardhurat nr. 8438, i ndryshuar.
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2. Aktivet afatgjata financiare
Gjendjet e “Investimeve me pjesëmarrje ” te 31.12. 2011 krahasuar me 31.12.2010:
2011
ne Lek
Investime ne pjesemarrje

2010
ne Lek

450,000,000

450,000,000

450,000,000

450,000,000

Investimet ne pjesemarrje perfaqsojne pjesemarrjen 3% ne Shoqerine Albtelekom sh.a
sipas vendimit te pronarit (METE) nr. dt.

3. Inventare
Gjendjet e “Inventareve ” te 31.12. 2011 krahasuar me 31.12.2010:
2011
ne Lek
6,620,417
2,215,922
8,969,998
56,659,687
39,842,707
6,759,423
121,068,154

Lende e pare
Mallra per shitje
Lende djegese
Materiale ndihmse
Inventare magazine
Pjese kembimi

2010
ne Lek
48,620,554
15,800,929
73,204,147
94,711,980
232,337,610

Vlerat e inventarit te paraqitura me siper perputhen me te dhenat e kontabilitetit dhe te
inventareve fizike te kryer ne fund te ushtrimit.
Gjendja e tyre perfaqson gjendjen e paperdorur me 31.12.2011.
Shuma e inventarit te paraqitur ne „Lendet e para „perfaqson vleren e materialeve te
stokueshme si psh.karburant, shtypshkrime ,pulla zarfa te vleresuara me koston e blerjes.
Mallra per shitje perfaqsojne gjendjen e mallrave te biznesit ne sportelet e sherbimit.

4. Llogari te Arketueshme afashkurter
Gjendjet e “Llogari te tjera te Arketueshme ” te 31.12. 2011 krahasuar me 31.12.2010
deklarohen si vijon :
2011
ne Lek
Kliente per t`u arketuar
Bono Thesari
Klient Nderkombetar
Klient te tjere

2010
ne Lek

375,446,078
78,010,000
23,235,875
274,200,203

283,379,499
0
46,680,503
236,698,996

375,446,078

283,379,499
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Llogaria klient per t`u arketuar perfaqson kerkesat ndaj klienteve per faturat e leshuara
per sherbimet e ndryshme qe kryen kjo shoqeri ne favor te klienteve dhe te paarketuar
ne fund te vitit.
Klient potenciale ne % me te madhe per tu arketuar jane:
Çez perben

17% te totalit per tu arketuar

Albtelekom sh.a 8.3% te totalit per tu arketuar

5. Llogari të tjera të Arkëtueshme afashkurter
Gjendjet e “Llogari te tjera te Arketueshme ” te 31.12. 2011 krahasuar me 31.12.2010:

Llogari personeli dhe te lidhura me te
Debitore te tjere marrdhenie me Sportele
Tatim fitimi paguar teper

2011
ne Lek
16,618,599
262,536,781
45,758,520
324,913,899

2010
ne Lek
20,329,321
426,009,483
446,338,804

LLogari te tjera te arketueshme , perfaqsojne kerkesa per paradhenie dhe pagesa
pjesore te punonjesve si edhe marrdheniet me sportelet per mallrat e ndryshme te
cilat do te arketohen ne momentin e shitjes se tyre .Aktive te tjera afatshkurter , jane
te pasqyruara mbi bazen e vleres se faturave origjinale te leshuara klienteve apo
dokumentave te tjera kontabel .

6. Mjetet Monetare
Gjendjet e “Mjeteve Monetare ” te 31.12. 2011 krahasuar me 31.12.2010:
2011
Lek'000
Mjete monetare ne banke
Llogari rrjedhese
Depozita me afat
Vlera te tjera arke
Mjete monetare ne arke

2010
Lek'000

1,729,455,971
731,465,791
462,750,729
118,979,830
416,259,620

1,426,207,193
1,123,467,881

1,729,455,971

1,426,207,193

302,739,312

Gjendjet e aktiveve monetare , perfshijne gjendjen e parave ne arke dhe llogarite
rrjedhese ne banka ne leke ,dhe monedha te huaja , Regjistrimet e transaksioneve
ne monedhe te huaj regjistrohen me kursin e dates se kryerjes se transaksionit.
Ne fund te vitit ushtrimor jane vleresuar me kursin zyrtar te Bankes se
Shqiperise.Diferencat nga konvertimi jane pasqyruar ne rezultatin e vitit ushtrimor.
Depozitat me afat jane 3 mujore 6 mujore dhe vjetore dhe mbartin interes sipas
kerkesave te tregut
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7. Kapitali Vet

Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes
Ne fund te vitit ushtrimor

31.12.2011
In Leke
1,642,447,000
1,642,447,000

In %
100%
100%

31.12.2010
In Leke
1,642,447,000
1,642,447,000

In %
100%
100%

Politika e Shoqerise eshte te ruaje te forte kapitalin , me qellim te ruaje kreditorin, investitorin dhe
konfidencialitetin e tregut dhe te ruaje zhvillimet e ardhshme te biznesit.
Veprimet ne llogarite e kapitalit te vet jane sistemuar me vendim urdher te METE

8. Detyrime te Tjera Afagjate
Gjendjet e “Detyrime Afagjate ” te 31.12. 2011 krahasuar me 31.12.2010:
2011
ne Lek
Detyrime te tjera afatgjata

2010
ne Lek

450,000,000

450,000,000

450,000,000

450,000,000

9. Llogari te Pagueshme (Furnitor)
Gjendjet e “Llogarive te pagueshme ” te 31.12. 2011 krahasuar me 31.12.2010:
2011
2010
ne Lek
ne Lek
Te pagueshme ndaj Furnitoreve
332,720,539
400,058,567
332,720,539

400,058,567

„Te pagueshme ndaj furnitoreve „ pasqyron detyrimet ndaj furnitoreve per blerjen e
mallrave sherbimeve pa u likujduar ne fund te ushtrimit.
Llogarite e pagurshme ndaj paleve te treat perbehen kryesisht nga gjendja e papaguar e
marrveshjeve qe kemi lidhur per kryerjen e sherbimeve .Drejtimi mendon se detyrimet
jane vleresuar realisht.
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10.Detyrimet Tatimore
Gjendjet e “Detyrime Tatimore ” te 31.12. 2011 krahasuar me 31.12.2010:
2011
ne Lek

Detyrime per sigurime shoqerore & shendetesore
Detyrime per tatimin mbi te ardhurat personale
Tatim ne burim
TVSH per t'u paguar
Tatim fitimi

18,369,582
12,790,986
471,090
16,786,314
48,417,972

2010
ne Lek
17,543,746
12,016,518
347,412
9,066,258
38,973,934

„Detyrimet

tatimore +sig shoqeror perfaqsojne detyrimin ,tatim fitimin tatimin ne
burim dhe per sigurimet shoqerore ne fund te muajit dhjetor 2011.

11.Llogari te Tjera te Pagueshme
Gjendjet e “Llogarive te Tjera te Pagueshme ” te 31.12. 2011 krahasuar me 31.12.2010:

Paga per t'u paguar
Detyrime me Telekomin
Detyrime me Administratat e huaja
Detyrieme me Sigurimet Shoqerore
Detyrime me Zyren e Punes
Debitore & kreditore te tjere
Detyrime me Drejtorine Arsimore
Detyrime me Drejtorine e doganave
Detyrim e me banken Credins

2011
ne Lek
21,029,484
27,753,546
9,645,261
383,386,538
9,824,382
237,151,609
60,000,000
36,000,000
30,000,000
814,790,820

2010
ne Lek
20,329,321
18,100,592
240,853,888
309,417
390,176,286
10,263,920
680,033,424

Detyrimet e tjera perfaqsojne detyrimet qe shoqeria ka ndaj te treteve per marrveshjet e
lidhura ne kryerjen e sherbimeve kryesisht jane shuma te arketuar nga Drejtorite
Arsimore te rretheve, Komunat bashkite si dhe paradhenia e sigurimeve shoqerore qe
(perben 47% te detyrimeve ) per te kryer pagesat e pensioneve ne muajin pasardhes. etj

12.Grante dhe te Ardhura te Shtyra
2011
ne Lek
Grante dhe te ardhura te shtyra
Interesa te perllogaritura

2010
ne Lek

6,965,395

6,937,527
-

6,965,395

6,937,527

Te ardhurat e shtyra perfaqsojne te ardhurat qe parashikohet te realizohen ne vitin
pasardhes nga shitja e mallrave dhe e letrave me vlere ne sportelet e sherbimit Posta
Shqiptare sh.a
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13. Të Ardhura

Te ardhura per sherbimin postar
Te ardhura nga sherbimi telefonik
Te ardhura nga sherbimi financiar
Te ardhura nga Biznesi
Te ardhura nga sherbimi ekspres
Te ardhura nga eksporti
Të ardhura nga sherbimi nderkombetar
Te ardhura te tjera

2011
ne Lek
817,282,904
1,030,878
843,854,637
36,387,620
76,081,589
13,727,334
68,091,175
2,750,040

2010
ne Lek
708,039,656
1,375,479
784,434,327
39,672,946
71,007,940
16,223,394
67,556,384
320,319

1,859,206,177

1,688,630,445

Te ardhurat nga sherbimet e ofruara njihen ne pasqyren e te ardhurave ne varesi te fazes
te transaksionit ne daten e raportimit.Asnje e ardhur nuk njihet nese ka pasiguri te larte
lidhur me kryerjen e pageses dhe kostove perkatese .
Te ardhurat nga sherbimet perfaqsojne shitjet nga aktiviteti kryesor si sherbim postar,
financiar, telefonik, biznesi, eksporti etj.
Te rdhura te tjera perfaqsojne te ardhurat nga veprimtaria e shfrytezimit si qira
arketimeve nga penalitetet.

14. Te ardhura te tjera Operative
Te ardhura te tjera

2011
ne Lek
84,011
84,011

2010
ne Lek
1,734,469
1,734,469

15. Shpenzime Materiale
2011
ne Lek
Materialet e konsumuara
Shpenzimet e materialeve
Kosto e pulles
Konsumi I inv te I met
Shpenzime karburanti
Shpenzimi kreditimi I pjesshem

65,129,544
12,536,187
2,755,243
43,276,307
55,608,563
179,305,844

2010
ne Lek
66,657,571
12,782,081
4,709,896
31,145,969
51,712,311
167,007,828

Shpenzimet materiale perfaqsojne kostot e materialeve, furniture te ndryshme ,
mallrave te konsumuara per zhvillimin e aktivitetit gjate periudhes ushtrimore.
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16. Shpenzime Personeli
2011
ne Lek

2010
ne Lek

Shpenzime per paga
782,303,833
Shpenzime per sigurime shoqerore e shendetesore 128,091,808
Shperblime
54,112,625
Raporte mjekesore
66,000
Ndihma ekonomike
2,051,500

735,567,965
120,900,597
48,101,716
1,179,040
2,039,134

966,625,766

907,788,452

Kostuae punes perfaqson shpenzime per paga dhe sigurime shoqerore e cila eshte me
rritje ne vitin ushtrimor si rezultat i shtimit te aktivitetit ekonomiko financiar

17. Shpenzimet per Amortizimin

Ndertesa
Makineri e pajisje
Mjete transporti
Inventar ekonomik
Pajisje informatike
AMM te patrupezuara

2011
ne Lek
55,394,887
4,377,606
11,937,106
31,800,340
33,920,298
630,932
138,061,169

2010
ne Lek
55,354,643.3
3,002,603.9
18,293,422.2
17,580,101.1
12,558,692.1
592,539.0

107,382,002

Shpenzimet per amortizimin përfaqësojnë llogaritjen e amortizimit te AMM e cila eshte
rritur si rezultati kryerjes se investimeve ne asete fikse.
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18. Shpenzime te Tjera
2011
ne Lek
Taks regjistrimi
Takse pastrimi tabel + rruge
Vlera e mbetur e AMM
Shpenzime pritje ,dhurata
Shpenzime gjoba penalitete
Meremetime
Shpenzime per udhetim e dieta
Shpenzime per energji elektrike
Shpenzime telefonike
Shpenzime uje
Shpenzime qera per te paguar
Shpenzime per mirembajtje e riparime
Shpenzime per prime te sigurimit
Shpenzime personel i jashtem
Shpenzime per honorare
Shpenzime reklama publicitet
Shpenzime transporti
Shpenzime per pagesat e ruajtjes se objekteve
Shpenzime per komisione bankare
Shpenzime per licenca dhe kuotizacione
shpenzime per mjetet matese
Shpenzime per sponsorizime
shpenzime per abonime
Shpenzime ngrohje
Shpenzime per larje makine
Shpenzime per konsum coffe
Shpenzime postare nderkombetare
Shpenzime gjyqesore
Shpenzime per fotokopje noteriz hipotek etj
Shpenzime te tjera +blerje ceku

2010
ne Lek

6,961,494
3,716,158
461,799
7,295,050
9,273,277
876,480
26,922,722
16,118,565
136,227,235
2,985,038
6,927,552
25,082,526
2,633,269
5,268,223
120,000
16,056,195
14,664,294
36,159,351
16,892,470
4,963,200
73,750
7,715,000
5,208,426
600,467
202,200
41,018,946
12,000
227,040
15,174,078

6,057,826
5,963,258
1,071,304
8,203,577
2,361,299
455,343
22,294,872
15,931,569
22,653,472
3,256,113
6,051,132
26,759,542
3,745,752
8,109,212
106,400
1,158,888
981,323
35,207,002
17,060,079
5,502,857
86,083
13,432,300
524,918
616,319
123,900
346,260
27,059,596
706,711
90,425
15,039,176

409,836,806

250,956,508

Shpenzimet e tjera perfaqsojne shpenzimet per furniture ,si energji uje, shpenzime
per reklama ,publicitet, shpenzime, per sponsorizime , siguracione, pritje
percjellje,roje private shpenzime per pagesa licensa etj
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19. Te Ardhura dhe Shpenzime Financiare

Te ardhura nga interesat
Te ardhurat nga diferenca konvertimi
Te ardhura nga gjobat
Shpenzimet nga Interesat
Shpenzimet nga diferenca konvertime
Shpenzimet te tjera

2011
ne Lek
29,306,823
10,304,565

2010
ne Lek
26,009,627
20,129,125

(2,722,166)

(3,478,192)

36,889,222

42,660,560

Te ardhurat financiare perfshijne te ardhurat nga interest per fondet e depozituara ne
banke dhe fitimet nga kurset e kembimit .
Te ardhurat ng ainteresat njihen kur realizohen duke perdorur metoden e interesit
efektiv.
Shpenzimet financiare perfshijne shpenzimet ,humbjet nga kurset e kembimit

20. Fitim/ Humbje dhe Rezultatit Tatimore
2011
ne Lek
FITIMI NETO PARA TATIMIT
ShPENZIME TE PAZBRITSHME (+)
Shpenzime pritje percjellje +dhurata
Shpenzim per sponsorizim
Shpenzime per gjoba penalitete
Shpenzime per larje makine

2010
ne Lek

232,456,256

331,984,293

11,549,077
2,073,600.00

11,991,991
6,157,921.00
3,472,771.00
2,361,299.00
0.00

9,273,277.00
202,200.00

PJESA E HUMBJES SE MBARTUR (-)

-

-

FITIMI (HUMBJA ) TATIMORE ( I+II+III)
244,005,332.99

343,976,284.00

24,400,533.30

34,397,628.40

208,055,723

297,586,665

Shpenzimi i tatim fitimit
FITIMI (HUMBJA ) NETO
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21. Ngjarje pas Datës së Bilancit
Nuk kemi asgje me rendesi per te shenuar pas dates se mbylljes se Pasqyrave
Financiare me 31.12.2011.
Administratori

Hartuesi i Pasqyrave Financiare
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