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Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci) 
Nr A K T I V E T 2017 2016 

Aktivet Afatshkurtra 

• Aktivet monetare 4,508,344 10,746,657 

1 Banka 4,475,267 10,739,198 
2 Arka 33,077 7,459 

• Investime 0 
Në tituj pronësie të njësive ekonomike brenda grupit 

0 
1 
2 Aksionet e veta 
3 Te tjera Financiare 

• Të drejta të arkëtueshme 487,812,824 488,806,220 

1 Nga aktiviteti i shfrytëzimit (kliente) 519,098,327 519,106,606 
2 Nga njësitë ekonomike brenda grupit 
3 Nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse 
4 Të tjera kerkesa te arketueshme 487,260,902 488,246,019 
5 Provizione per klientet (518,546,405) (518,546,405) 

• Inventarët 125,796 87,220 

1 Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme 125,796 87,220 
2 Prodhime në proces dhe gjysëmprodukte 
3 Produkte të gatshme 
4 Mallra 
5 Aktive Biologjike (Gjë e gjallë në rritje e majmëri) 
6 AAGJM të mbajtura për shitje 
7 Parapagime per inventar 

• Shpenzime të shtyra 

• Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara 
TOTALI AKTIVEVE AFATSHKURTRA 492,446,964 499,640,097 

Aktivet Afatgjata 

• Aktive financiare 

1 Tituj pronësie në njësitë ekonomike brenda grupit 
2 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike brenda grupit 
3 Tituj pronësie në njësitë ekonomike ku ka interesa pje 
4 Tituj të huadhënies në njësitë ekonomike ku ka interes 
5 Tituj të tjerë të mbajtur si aktive afatgjata 
6 Tituj të tjerë të huadhënies 

• Aktivet materiale 16,064,096 16,984,950 

1 Toka dhe ndërtesa 15,230,408 15,941,873 
2 Impiante dhe makineri 25,251 133,066 
3 Të tjera Instalime dhe pajisje 808,437 910,011 
4 Parapagime per aktive materiale dhe në proces 

^ Ativet biologjike 

• Aktive jo materiale: 6,069,277,496 6,069,284,112 

1 Koncesione,patenta,liçenca,marka tregtare.të drejta dh 6,069,251,032 6,069,251,032 
2 Emri i Mirë 
3 Aktive jo materiale te tjera 26,464 33,080 

• Aktive tatimore të shtyra 

• Kapitali i nënshkruar i papaguar 
TOTALI AKTIVEVE AFATGJATA 

A K T I V E T O T A L E 
6,085,341,592 



Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci) 

Nr DETYRIMET DHE KAPITALI 2017 2016 

• Detyrime afatshkurtra: 42,857,329 42,885,640 
1 Titujt e huamarrjes 
2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë 
3 Arkëtime në avancë për porosi 
4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit(Furnitore) 1,639,823 1,664,126 
5 Dëftesa të pagueshme 
6 Të pagueshme ndaj punonjësve 11,200 11,200 

Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka 
interesa pjesëmarrëse 

8 Të pagueshme ndaj sigurimeve shogërore/shëndetsoi 220,617 224,625 
9 Të pagueshme për detyrimet tatimore 35,198,369 35,198,369 
10 Të tjera të pagueshme (Parapagime) 5,787,320 5,787,320 

• Të pagueshme për shpenzime të konstatuara 
• Të ardhura të shtyra 
• Provizione 

1 Totali i Detyrimeve afatshkurtera 42,857,329 42,885,640 1 
• Detyrime afatgjata: 3,741,230,101 3,741,230,101 

1 Titujt e huamarrjes 
2 Detyrime ndaj institucioneve të kredisë 3,741,230,101 3,741,230,101 
3 Arkëtimet në avancë për porosi 
4 Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit 
5 Dëftesa të pagueshme 
6 Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit it, n,;iJ > 

Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka 
interesa pjesëmarrëse 

f 1 | f M , • 

8 Të tjera të pagueshme 
• Të pagueshme për shpenzime të konstatuara 
• Të ardhura të shtyra 
• Provizione: 0 0 

1 Provizione për pensionet 
2 Provizione të tjera 

• Detyrime tatimore të shtyra 
II Totali i Detyrimeve afatgjata 3,741,230,101 3,741,230,101 

D E T Y R I M E T T O T A L E 3,784,087,430 3,784,115,741 

• Kapitali dhe Rezervat 
• Kapitali i Nënshkruar 2,769,890,000 2,769,890,000 
• Primi i lidhur me kapitalin 
• Rezerva rivlerësimi 
• Rezerva të tjera 39,999,146 39,999,146 

1 Rezerva ligjore 
2 Rezerva statutore 
3 Rezerva të tjera 39,999,146 39,999,146 

• Fitimi i pashpërndarë (8,095,728) 

II f 
• Fitim / Humbja e Vitit (8,092,292) (8,095,728) 

II f Totali i Kapitalit 2,793,701,126 2,801,793,418 

TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT 6,577,788,556 6,585,909,15? 



1 

Nr 

Pasqyra e Performancës 
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve) 

Formati 1 - Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës 
Pershkrimi i Elementeve 

Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit 

2017 

3,771,100 

2016 

3,582,950 
Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe 

Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar 
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit 412,347 

Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme 606,293 

1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme 606,293 
2 Të tjera shpenzime 

Shpenzime të personelit 9,416,157 
1 Paga dhe shpërblime 8,242,626 

3,303,935 

658,875 
658,875 

9,431,980 
8,183,853 

2 Shpenzime të sigurimeve shogërore/shëndetsore (paraqitur \ 
nga shpenzimet për pensioned 

1,173,531 

Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale 

Shpenzime konsumi dhe amortizimi 876,193 

Shpenzime të tjera shfrytëzimi 1,377,096 

Të ardhura të tjera 
^ Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrë 

vecmas të ardhurat nga niësitë ekonomike brenda grupit) 
2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve 

(paragitur vecmas të ardhurat nga niësitë ekonomike brenda 
2 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme 

vecmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit) 
Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të 
aktive atatshknrtra 

Shpenzime financiare 
1 Shpenzime interest dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur v 

2 Shpenzime të tjera financiare 
Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet 

1,248,127 

947,628 

3,944,131 

Fitimi/Humbja para tatimit (8,092,292) (8,095,729) 
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin 

1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin 
~2 Shpenzimi i tatim MM. të shtvrsH 
3 Piesa e tatim fitimit të oiesëmarrieve 

Fitimi/Humbja e vitit (8,092,292) 
Fitimi/Humbja për: 

Pronarët e njësisë ekonomike mëmë 
Interesat io-kontrolluesë~ 

Nr 
Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse 

Pershkrimi i Elementeve 

Fitimi/Humbja e vitit 

2017 
(8,092,292) 

(8,095,729) 

2016 
(8,095,729) 

Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin: 
Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja 
Diterencat (+/-) nga rivleresimi i aktiveve afatgjata materiale 

Humbje nga provizionimi I klienteve 
Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet 
Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin 0 
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin (8,092,292) 
Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për: 

Pronarët e niësisë ekonomike mëmë 
Interesat io-kontrolluese 

(8,095,729) / . > 



Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare 
(metoda direkte) 

2017 2016 

• 
Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e 

shfrytëzimit 

Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme 5,212,694 8,507,495 

Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj p (11,451,007) (14,548,350) 

Pagesa të tjera 

Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit 0 0 

Interes i paguar 

Tatim fitimi i paguar 

Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzii (6,238,313) (6,040,855) 

• investimit 
Para neto të përdorura për blerjen e filialeve 

Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve 

Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale 

Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale 0 0 

Pagesa për blerjen e investimeve të tjera 

Arkëtime nga interesat 0 0 

Dividentë të arkëtuar 

Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimi 0 0 

• financimit 
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar 

Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral 

Hua të arkëtuara 
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe 
huatë 

Riblerje e aksioneve të veta 

Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral 

Pagesa e huave 

Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare 

Interes i paguar 

Dividendë të paguar 
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e 

financimit 
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivaientë të mjet (6,238,313) (6,040,855) 

Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 ja 10,746,657 16,787,512 

Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare 
Mjete monetare dhe eku iva lentë të mjeteve monetare më 31 c 4,508,344 10,746,657 

» c <• 



Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto 
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> Pozicioni financiar më 31 dhjetor 3,714,037,296 40,000,000 (405,001,605) (539,146,545) 2,809,889,146 

Efekti i ndryshimeve në politikat 0 

• Pozicioni financiar i rideklaruar më 
1 ifin^r 7016 3,714,037,296 0 0 0 0 40,000,000 (944,148,150) 0 0 2,809,889,146 

Të ardhura totale 0 
Fitimi / Humbja e vitit 2016 (8,095,728) (8,095,728) 
Totali i të ardhura 0 
Transaksionet me pronarët e 0 
Destinacioni fitimit 
Zvogelim kapitali sipas urdherit 
nr5842/l dt 21/07/2016 

(944,147,296) (854) 

Sistemim I humbies me kaoitalin 944.148,150 

• Pozicioni financiar i rideklaruar 
më 31 dhjetor 2016 

2,769,890,000 0 0 0 0 39,999,146 0 (8,095,728) 0 0 2,801,793,418 

Pozicioni financiar i rideklaruar 
më1janar 2017 

2,769,890,000 0 0 0 0 39,999,146 (8,095,728) 0 0 2,801.793,418 

Totali i të ardhura 0 
Fitimi / Humbja e vitit (8,092,292) (8,092,292) 
Të ardhura të tiera 0 
Destinacioni fitimit 
Totali i transaksioneve me 

• Pozicioni financiar më 31 dhjetor 
2017 

2,769,890,000 0 0 0 0 39,999,146 (8.095,728) (8,092,292) 
(1 1 stfSfi^l 
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S11ËN1M E SH1MEG UESE 

Shoqëria Aeroporti "Nënë Tereza" Sha. i ka ndërtuar Pasqyrat financiare në bazë të 
Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit dhe përkatësisht në mbështet je te plotë te SKK2. 
Shoqëria i nderton dhe paraqet Pasqyrat Financiare sipas SKK në bazë të ligjit nr.9228, 
datë 29.04.2004 "'Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", neni 4. Pasqyrat Financiare 
jane përgatitur duke ndjekur dhe zbatuar Politikat Kryesore Kontabël si: politika për 
njohjen e aktiveve , për njohjen e detyrimeve , njohjen e të drejtave , n johjen e të 
ardhurave dhe shpenzimeve si dhe njohjen dhe vlersimin e tyre. Gjithashtu gjate 
përgatitjes së Pasqyrave Financiare janë pasur parasysh Parimet informacionit : si Parimi 
i te drejtave dhe detyrimeve të konstatuara , Parimi i Njësisë Ekonomike Raportuese , 
Parimi i vijimësisë së veprimtarisë ekonomike si dhe Parimi i Kompesimit . 
Karakteristikat cilësore të përgatitjes së Pasqyrave Financiare j anë ato që e bëjnë 
informacionin e pasqyrave linanciare të dobishëm për përdoruesin. Karakteristikat 
kryesore që janë mbajtur parasysh gjatë hartimit te Pasqyrave Financiare janë : 
Kuptueshmëria, Rëndësia dhe Materiali, Besueshmëria, Parimi i Paraqitjes me Besnikëri, 
parimi i Përparësisë së Përmbajt jes ekonomike mbi formën ligjore, Panshmeria, Parimi i 
maturisë, Parimi i plotësisë. Qëndrueshmëria dhe Krahsueshmëria. 

Përinbledhje c politikavc kontahël 

Itazat e përgatitjes së pasuyrave financiare 

Pasqyrat linanciare janë përgatitur në përputhje me ligjin Shqipëtar " Për kontabilitetin dhe 
Pasqyrat Financiare" dlie me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit. Ato janë përgatitur mbi 
bazën e parimit te kostos historike duke e kombinuar me element të metodave të tjera dhe 
parimit të drejtave të konstatuara. Ato paraqiten ne monedhën vëndase, Lek Shqipëtar (lekë). 

Standartet Kombëtare te Kontabilitetit zbatohen për here të dytë dhe aplikimi i tyre , sipas 
kërkesave SNK-ve, është bërë në mënyrë perspektive. Si pasojë shifrat e 2017 janë të 
krahasueshme mc ato të vitit 2016, pasi janë zbatuar politika kontabël të njëjta. 

Në paraqitjen e pasqyrave financiare të vitit 2017 është zbatuar formati i SKK-2 (i ndryshuar) si 
dhe në paraqitjen e pasqyrave financiarete vitit 2016. 
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I'arimet kontabile më doniitliënëse që jane përdorur nga shoqëria, janë si me poshtë: 

N johja c të ardhurave dhe shpenzimeve 

I e ardhurat dhe shpenzimet njihen sipas kontabilitetit të drejtave të konstatuara. Të ardhurat nga 
shitja e mallrave dhe produkteve njihen kur i janë kaluar blerësit të gjitha rreziqet dhe përlitimet 
maten me besueshmëri dhe ka siguri të mjaftueshme në marrjen e përfitimeve . Të ardhurat nga 
kryerja e shërbimeve njihen në varësi të fazës në të cilën ndodhet kryerja e shërbimeve në datën 
e bilancit dhe të ardhurat dhe shpenzimet që lidhen me shërbimin mund të përllogariten me 
besueshmëri. l e ardhurat vlersohen me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar ose të arkëtueshme 
duke marrë parasysh shumën e skontimeve ose rabatet e ofruara. Shpenzimet njihen atëhere kur 
ato sigurohen prej të tretëve dhe në të njëjtin ushtrim kontabël me të ardhurat e lidhura. 

Kurset e Kembimit 

Tranksionet në monedhë të huaj konvertohen në lek, me kursin zyrtar të këmbimit të bankës në 
datën e kryerjes së transaksionit. Në çdo date bilanci zërat monetarë të bilancit të shprehur në 
monedhë të huaj rivlersohen me kursin zyrtar të këmbimit në datën e bilancit. Zërat jomonetarë, 
lë shprehur në monedhë të huaj maten në termat e kostos historike dhe nuk rivlersohen. Fitimi 
ose humbja e realizuar nga ndryshimi i kurseve te këmbimit njihen në pasqyrën e të ardhurave 
dhe shpenzimeve. 

Kurset e kembimit teperdorurci nga shoqeriaper monedhat e huaja kryesore me 31.12.2017: 

Monedha Viti 2017 Viti 2016 Ndryshimi 

|-;URO 132.95 135.23 -2.28 

USD 111.10 128.17 -17.07 

Tatimi mbi fitimin 

Shpenzimi per tatimin mbi fitimin përfaqëson shumën e tatimit për tu paguar për vitin 
ushtrimor.Tatim fitimi i pagueshëm për vitin aktual bazohet mbi fitimin e tatueshëm I cili 
ndryshon nga fitimi tregëtar që raportohet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve sepse 
korrektohet nga shpenzimet e panjohura sipas legjislacionit fiskal. Norma aktuale e tatimit mbi 
fitimin është 15%. 
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kcrkesat për tu arkëtuar 

Kërkësat për tu arkëtuar ,të ardhurat e konstatuara dhe llogari lë tjera afatshkurtra dhe afatgjata, 
për tu arkëtuar në para regjistrohen në bilanc me kosto të amortizuar. Kostoja e amortizuar e 
kërkesave per tu arkëtuar afatshkurtra, në përgjithësi është e barabartë me vlerën e tyre nominale 
(minus provizionet e krijuara per rënie në vlerë), kështu që kërkesat afatshkurtra rregjistrohen në 
bilanc tne vlerën e tyre neto të realizueshme. 

I'asivet financiare 

lluat e marra, furnitorët, shpenzimet e konstatuara dhe huamarrrje të tjera afatshkurtra dhe 
afatgjata, për tu shlyer në para, në përgjithësi, mbahen me koston e amortizuar në bilanc.Kostoja 
e amortizuar e pasiveve financiare afatshkurtra, në përgjithësi, është e barabartë me vlerën e tyre 
nominale; kështu që pasivet financiare afatshkurtra mbahen në bilanc në vlerën e tyre neto të 
realizueshme. 

Aktivet Afatgjata Materiale 

Aktivet afatgjata materiale( AAM-të ) bazohen në modelin e kostos. Në bilanc, një element i 
AAM-së paraqitet me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe ndonjë humbje të akumuluar 
nga zhvlerësimi . Nëse vlera kontabël e një aktivi afat gjatë material rritet ,si rezultat i 
rivlersimit, kjo rritje kreditohet drejtëpërdrejt në kapitalet e veta nën zërin "tepricë nga 
rivlersimi". Nëse vlera kontabël e një aktivi afatgjatë material zvogëlohet , si rezultat i 
rivlersimit, ky zvogëlim njihet si shpenzim në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. 
Amortizimi është llogaritur mbi bazën e metodës lineare për ndërtesat dhe mbi bazën e vlerës së 
mbetur për pjesën tjetër të aktiveve të qëndrueshme. Normat e përdorura janë në ndërtesa 5% të 
vlerës së mbetur dhe për pjesën tjetër të aktiveve 15% deri në 25% të vlerës së mbetur. 

(.jëndjet e Inventarët 

Vlerësimi në hyrje i inventarëve bëhet me çmimet e blerjes dhe në rastet kur është e aplikueshme 
u shtohen kostot e shkaktuara për lë sjellë inventarët në kushte magazinimi. Gjëndjet e inventarit 
në pasqyrat financiare paraqiten me kostot e blerjeve të fundit të ushtrimit që nga drejtimi është 
çmuar si vlera neto e realizueshme. 

Në vijim do te iitterpretojinë vlerat e paraqitura në pasgyrat përkatëse. 

AKTIVET 

Bilanci kontabël nis me zërinAktive Monetare të cilat në fund të vitit janë ne vlerën 4,508,344 
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dhe eshte ribere kërkesë për rimbursim gjate vitit, parapagime të furnitorëve për 99,988 lekë, 
debitore për banesa/të tjere/shtetëror në vlerë 182,260,904 lekë. Në zërin Provizione për klientët 
pa shpresë arkëtimi në vlerën -518,546,405 janë provizionuar sipas shkresës me Nr. Prot 3877/1 
dt.25/05/2015. Zëri Inventarë paraqet vlerën e materialeve dhë lënde djegëse (tollona) gjëndje në 
magazinë të cilat do të përdoren në vitin pasardhës në vlerë 125,797 lekë, përkatësisht 54,376 
lekë lëndë djegëse, 57,613 materiale si dhe 13,808 inventar i imët në përdorim. Për të vlerësuar 
lëndët e para është ndjekur politika e vlerësimit të inventarit me çmimin e mesatares. 

Totali i Aktiveve Afatshkurtra për 492,446,964 leke 

Aktivet Afatgjata përbëhen nga Zëri Toka clhe ndertesa në pronësi të shoqërisë,15,230,408 lekë 
përfaqëson tokën në vlerën 1,712,580 dhe ndërtesen për 13,517,828 lekë përfaqëson vlerën e 
ndërteses për vitin 2017 duke zbritur dhe amortizimin e saj. Zëri Impiante dhe Makineri 
përfaqeson vlerën e mbetur të AQT (makineri, paisje) e cila eshte 25,251 leke duke zbritur 
amortizimin në mbyllje te vitit 2017, mjeti i transportit te shoqerise eshte nxjere jashte 
perdorimit me shkrese nr. 14527/1 dt 21/11/2017 vlera e mbetur ka kaluar ne shpenzime. Zëri Të 
tjera instalime dhe pajisje janë vlera e mbetur e paisjeve të zyrës dhe paisjeve informatike; si dhe 
shtimi i vlerës së investimit per 35,000 , pasi është zbritur amortizimi i akumuluar për vitin 2017 
vlera e tyre është 808,437 lekë. Zëri Koncesione, patentajicenca etj përfaqëson aktive afatgjata 
të tjera në koncension. Në vlerë totale janë 6,069,251,032 lekë. Vlera përbëhet nga toka, 
ndërtesa, makineri dhe paisje, mjete transporti, magazina etj ku vlerat e tyre përkatëse së bashku 
me amortizimin e akumuluar e gjeni në pasqyrat shpjeguese vijuese.Zeri Aktive jo materiale për 
26,464 lekë përfaqëson vlerën e programit financiar të shoqerise të blerë në vitin 2012, pasi është 
zbritur amortizimi për vitin 2017. 

Totali i Aktiveve Afatgjata për 6,085,341,592 lekë 

AKTIVET TOTALI 6,577,788,556 lekë 

DETYRIMET DHE KAPITALI 

Për pjesën e detyrimeve zëri të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit(fiirnitorë) përfaqëson 
detyrimet e shoqërise ndaj furnitorëve në vlerë 1,639,823 lekë (furnitorë ende të palikuiduar deri 
në 31.12.2017), kjo vlere ka ardhur ne ulje per shkak te pageses se fumitoreve si dhe sistemimit 
te tyre. Zëri të pagueshme ndaj punonjësve 11,200 lekë, janë detyrimet e shoqërisë ndaj 
punonjësve. Në zërin të pagueshme ndaj sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore në vlerën 
220,617 janë detyrimet e shoqërisë përkatësisht për sigurimet shoqërore në vlerë 157,520 lekë, 
tatim mbi të ardhurat personale dhe tatim në burim në vlerë 63,097 lekë, për muaj i i i -^ jg(6 
2017-të të cilat paguhen në Janar 2018-tës . Zëri të pagueshme 
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35,198,369 janë tatime të tjera të pandryshuara nga viti paraardhës 10,351,151 lekë dhe tatime të 
shtyra të njëjta me vitin 2016-te në vlerë 24,847,218 lekë. Zëri të tjera të pagueshme 
(parapagime) përbehet nga detyrimet e shoqërisë ndaj të tretëve për parapagimet e marra ndër 
vite në vlerë 5,695,442 lekësi dhe detyrimin për garanci të kontratave të qerasë të subjekteve 
qeramarrëse në vlerë 91,878 lekë. 

Totali Detyrime Afatshkurtera 42,857,329 lekë 

Zëri Detyrime ndaj institucioneve të kredisë për 3,741,230,101 lekë përfaqëson huanë e marrë 
nga qeveria e Shqipërise, Banka e Shqipërise dhe shoqëria jonë ndaj Bankës Gjermane KfW. Me 
dhënien me koncension të aeroportit, sipas kontratës me koncensionarin kjo hua do të shlyhet 
nga koncensionari deri në vitin 2025,pas kësaj periudhe do të vazhdojë shlyerja nga shoqëria 
jonë deri në vitin 2036. Shoqëria ka bërë përpjekje për të siguruar të dhëna autentike nga 
institucionet qeveritare MFE dhe banka e Shqipërisë të pagesave për këstet e kredisë nga 
koncesionarit deri 3 1 dhjetor 2017. Jemi duke punuar në përpunimin e të dhënave për sjelljen ne 
vlerë të drejtë të tyre me rivlersimin e kursit të këmbimit Euro-Lek gjate viteve 2005-2017. 

Totali Detyrime Afatgjata për 3,741,230,101 lekë 

Në zërin Kapitali I Nënshkruar në vlerën 2,769,890,000 lekë përfaqëson vlerën e kapitalit të 
nënshkruar i cili sipas urdhërit nr. 5842/1 dt 21/07/2016 kapitali themeltar eshte zvogeluar ne 
vitin 2015-te në vlerën 944,147,296 për sistemimin e humbjes së vitit 2015 si dhe humbjes së 
mbartur. Zëri Rezerva të tjera ne vlere 39,999,146 lekë, është zvogeluar me 854 lekë si pasojë e 
sistemimit te kapitalit; vlera e rezerva te tjera përbëhet nga huaja e marrë nga ana e shoqërisë, e 
eila u është akorduar ish punonjësve për blerje banesash. Zëri Fitim/Humbja e vitit financiar 
është humbja e shoqërisë e krijuar gjate vitit 2017-te në vlerën 8,092,192 lekë. 

DETYRIMET DUE KAPITALI TOTALI 6,577,788,556 lekë 

Pasqyra e Performances 
(Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve) 

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve e ndërtuar sipas natyrës, fillon me: Zërin Të ardhura 
ngci aktiviteti i shfrytëzimit (të ardhura nga qeratë) janë në vlerë 3,771,100 lekë për vitin 2017. 
Zeri të ardhura të tjera të shfrytëzimit përbehet nga: 180,884 lekë të ardhura • V/jS x 

I P 
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ujë, që u faturohen subjekteve qeramarrës në bazë të faturave përkatëse), të arclhura nga 
kamatëvonesa dhe penalitete të ndryshme të arkëtuara në vlerë 231,463 lekë. Në zërin Lënde e 
parë dhe material të konsumueshme bëjnë pjesë shpenzime për kancelari, energji elektrike, ujë 
dhe karburant në vlerë 606,293 leke. Zëri Shpenzime të personelit janë shpenzimet e shoqërisë 
për pagat në vlerë 7,245,491 leke, shpenzime page per Keshillin Mbikqyres per 997,135; 
shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetsore në vlerë 1,173,531 lekë. Zëri Shpenzime 
konsumi dhe Amortizimi përbehet nga amortizimi i llogaritur për vitin 2017 i nderteses, paisjeve 
informatike dhe të zyrës etj në vlerë 876,193. Në zërin shpenzime të tjera shfrytëzimi në vlerë 
1,377,096 lekë përbëhet nga shpenzime per furnitura, nëntrajtime, shërbime,paga ndermjetese 
(honorare), tatime, taksa, shpenzime gjyqësore dhe gjoba. Fitimi apo humbja nga veprimtaria 
kryesore është humbje prej 8,092,192 leke dhe përfaqëson diferencën e të ardhurave të aktivitetit 
me shpenzimet direkte të ushtrimit. Per gjithe veprimtarine e kryer gjate vitit korrent 
slioqcria ka shpenzuar per detyrim ndaj shtetit ne formen e tatim fitimit zero leke. 
Rezultati për vitin 2017 është me humbje për 8,092,292 lekë, shifër e cila është transferuar edhe 
ne bilancin kontabel në zërin përkatës të rezultatit të ushtrimit. 

REZULTATI I VITIT USHTRIMOR (HUMBJE) 8,092,292 lekë 

H a r t o i 
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A K T I V E T M O N E T A R E (Ne Leke) 

Nr Pershkrimi Gjendjane 31.12.2017 Gjendja ne 31.12.2016 
1 Aktive Monetare 4,508,344 10,746,657 

1 (i) Letra me vlere - -

* Letra me vlere te pjesemarrjes 
* Letra ne vlere te Huase 

Kii) Banka 4,475,267 10,739,198 
* Raiffeisen Bank 2,588,183 4,644,699 
* Bkt Bank 1,887,084 4,936,071 
* Tirana Bank - 1,158,428 

Kiii) Arka 33,077 7,459 
* Vlera monetare Arkes 33,077 7,459 

Nr Pershkrimi Gjendjane 31.12.2017 Gjendjane 31.12.206 
Aktive Monetare 4,508,344 10,746,657 

Banka 4,475,267 10,739,198 
Arka 33,077 7,459 

Totali ne 31.12.2016 10,746,657 Leke 

Totali ne 31.12.2017 4,508,344 Leke 
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PERMBLEDHESE E VEPR1MEVE TE ARKES 

Pershkrimi Vlera ne Euro Vlera All Total All Pershkrimi 
i 

M o n e d h a 1 Al l 

Vlera All Total All 

1 2 3 4 5 
Gjendja e Arkes ne fillim - - 7,459 7,459 
Derdhjet - - 2,288,230 2,288,230 
rerheqjet - - 2,262,612 2,262,612 
Komisione - -

Gjendja e Arkes ne fund - - 33,077 33,077 

Pershkrimi Vlera ne Euro Vlera All Total All 
Gjendja ne 31.12.2016 7,459 7,459 
Gjendja ne 31.12.2017 33,077 33,077 

PERMBLEDHESE E VE PRIM EVE TE BANKES 

Pershkrimi Vlera ne Euro Vlera All Total All Pershkrimi 
M o n e d h a 1 Al l 

Vlera All Total All 

1 2 3 4 5 
Gjendja e Bankes ne fillim - - 10,739,198 10,739,198 
Death jet - - 6,253,277 6,253,277 
1 erheqjet - - 12,517,208 12,517,208 
Gjendja e Bankes ne fund - - 4,475,267 4,475,267 

Pershkrimi |Vlera ne Euro Vlera All Total All 
Gjendja ne 31.12.2016 10,739,198 10,739,198 
Gjendja ne 31.12.2017 4,475,267 4,475,267 



AKTIVE FINANCIARE AFATSHKURTERA 

Nr. Pershkrimi Gjendjane 31.12.2017 Gjendja ne 31.12.2016 
3 Aktive financiare afatshkurtra 487,812,825 488,806,214 

3(i) Kerkesa te arketueshme 551,923 560,195 
* Kliente 519,098,328 519,106,600 
* Provizione per klienteve (518,546,405) (518,546,405) 

3(h) Kerkesa te tjera te arketueshme 304,999,998 304,999,615 
* Parapagime te furnitoreve 99,988 99,988 
* Garanci te paguara 14,839 14,839 
* Debitore 
* Tatim fitimi 99,881,132 99,881,132 
* TVSH 205,004,039 205,003,656 
* Tatime te tjera 

3 (hi) Instrumenta te tjera borxhi 182,260,904 183,246,404 
* Debitore per Banesa 4,834,491 5,762,491 
* Debitore Shteteror 176,308,877 176,308,877 
* Debitore te Tjere 1,117,536 1,175,036 

3(iv) Ortaku 
* Ortaku 

Totali 487,812,825 488,806,214 
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INVENTARE 

Nr. Inventare Gjendjane 31.12.2017 Gjendjane 31.12.2016 
4 Inventari 125,797 87,220 
4(0 Lende te para 125,797 87,220 

* Materiale 57,613 46,937 
* Lende djegese 54,376 33,161 
* Inventari I imet, ne perdorim 13,808 7,122 

Totali ne 31.12.2016 87,220 Leke 

Totali ne 31.12.2017 125,797 Leke 
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Gjendja e Aktiveve te Qendrueshme ne date 31.12.2017 

Emertimi 
Toka,terrene, 

troje 

Ndertime dhe 

instalime te 

pergj 

Instalime 
teknike 

Makineri 
Pajisje 

Mjete transporti 
Pajisje zyre 

dhe 
informatike 

Totali 

Aktive te Trupezuara 
Gjendje 01.01.2017 1,712,580 39,194,770 296,543 967,999 2,584,037 44,755,929 
Shtesa 0 35,000 35,000 
Pakesime 967,999 967,999 
Gjendje 31.12.2017 1,712,580 39,194,770 296,543 0 2,619,037 43,822,930 
Amortizimi 
Gjendje ne 01.01.2017 0 24,965,477 264,979 866,497 1,674,026 27,770,979 
Shtesa llogaritur 711,465 6,313 15,225 136,502 869,504 
Shtesa Investimit 0 72 72 
Pakesime 881,722 881,722 
Gjendje ne 31.12.2017 0 25,676,942 271,292 0 1,810,600 27.758,833 

VIera neto 01.01.2017 1,712,580 14,229,293 31,564 101,502 910,011 16,984,950 
Vlera neto 31.12.2017 1,712,580 13,517,828 25,251 0 808,437 . 16,064,097.^-^ 
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AKTIVET AFATGJATA JOMATERIALE 

• 4 * i Ci> T 1 ••'" Nr. Pershkrimi Gjendja ne 31.12.2017 Gjendja ne 31.12.2016 

4 Aktive afatgjata jo materiale 26,464 33,080 
(i) Emri i mire - -

(ii) Aktive afatgjata jomateriale 26,464 33,080 

Totali 26,464 33,080 

AKTIVE AFATGJATA NE KONCENSION 

Nr. Pershkrimi Gjendja ne 31.12.2017 Gjendja ne 31.12.2016 
6 Aktive afatgjata ne koncension 6,069,251,032 6,069,251,032 

(0 Toka, terrene, troje 1,754,915,152 1,754,915,152 
(h) Ndertime dhe instalime te pergjithshme 3,835,606,666 3,835,606,666 

(iii) Instalime teknike specifike 172,645,582 172,645,582 
(iv) Mobilje, paisje zyre dhe informatike 27,250,451 27,250,451 
(v) Magazina 27,634,248 27,634,248 

(vi) Mjete Transporti 251,198,933 251,198,933 

Totali 6,069,251,032 6,069,251,032 



DETYRIMET AFATSHKURTERA 

Nr. Pershkrimi Gjendja ne 31.12.2017 Gjendja ne 31.12.2016 

1 Derivatet - -

2 Huamarrjet - -

3 Huate dhe parapagimet 42,857,329 42,885,640 
(i) Te pagueshme ndaj furnitoreve 1,639,823 1,664,126 
(ii) Te pagueshme ndaj punonjesve 11,200 11,200 
(iii) Detyrime tatimore 35,418,986 35,422,994 

a) Detyrime per Sig Shoq dhe Shend 157,520 167,006 
b) Tatim mbi te Ardhurat personale 63,097 57,619 

— -

c) Te Tjera Tatime 10,351,151 10,351,151 

— -
d) Tatime te Shtyra 24,847,218 24,847,218 

— -

(iv) Parapagime te arketuara 5,787,320 5,787,320 
a) parapagime te marra 5,695,442 5,695,442 
b) detyrim per garanci kontrate qeraje 91,878 91,878 

4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra - -

5 Provizionet afatshkurtra - -

Totali 42,857,329 42,885,640 

DETYRIMET AFATGJATA 

Nr. Pershkrimi Gjendja ne 31.12.2017 Gjendjane 31.12.2016 

1 Huate Afatgjata 3,741,230,101 3,741,230,101 
2 Huamarrje te tjera Afatgjata - -

3 Provizione Afatgjata - -

4 Grantet dhe te Ardhurat e Shtyra 
Totali 3,741,230,101 3,741,230,101 
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KAPITALI 

Nr. Kapitali Gjendja ne 31.12.2017 Gjendjane 31.12.2016 

1 Aksionet e pakices -

2 Kapitali I aksionereve te shoqerise merae -

3 Kapitali aksionar 2,769,890,000 2,769,890,000 
4 Primi 1 aksionit r -

5 Njesite ose aksionet e thesarit - -

6 Rezervat statutore - -

7 Rezerva ligjore - -

8 Rezerva te tjera 39,999,146 39,999,146 
9 Fitime te pashperndara (8,095,728) 
10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar (8,092,292) (8,095,728) 

Totali 2,793,701,126 2,801,793,418 

LLOGARITJA E FITIMIT 

Nr. Llogaritja e fitimit Gjendjane 31.12.2017 

1 Te ardhurat e aktivitetit 4,183,447 
Shpenzimet e aktivitetit (12,275,739) 

3 Shpenzime provizionimi -

5 Rezultati I tatueshem (8,092,292) 
6 Tatimi mbi fitimin -

7 Fitimi nga veprimtaria (8,092,292) 

8 Fitimi neto (8,092,292) 

FITIMI NETO (8,092,292) 

•p 4, \ 
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Analiza e shpenzimeve 
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Nr. Përshkrimi Viti ushtrimor 
lief 31.12.2017 31.12.2016 
l.a Te ardhura nga shitja(qerate) 3,771,100 3,582,950 
l.b Te ardhura nga shtesa ne prod.e veta 412,347 3,303,935 

Te ardhurat e aktivitetit 4,183,447 6,886,885 
4- Shpenzime per hlerje 264,384 307,414 

B- Shpenzime materiale ndihmese 264,384 307,414 
i) Blerje materiale ndihmese(karburant) 264,384 307,414 
ii) Ndryshim gjendje 

5- Shpenzime per personelin 9,416,157 9,224,979 
A- i) Paga 8,242,626 7,976,853 
B- ii) Sigurime shoqerore 1,173,531 1,248,126 

6- Amortizimi I A.Q.T 876,193 947,628 
A- Amortizimi 1 A.Q.T 876,193 947,628 

7- Furnitura nentrajtime dhe sherbime 1,706,104 4,488,948 
A- Qera Zyra 
B- Blerje kancelari/ te tjera 72,762 58,223 
C- Trajtime te pergjithshme/ regjistrim aksionesh 32,160 
D- Energji Elektrike dhe Uje 279,823 296,468 
E- Mirembajtje dhe riparime 26,398 26,880 
GJ Shpenzime postare dhe Telefoni 103,560 103,964 
H- Konsulence Financiare 720,000 1,260,000 
SI- Shpenzime te panjohura (te tjera) 17,697 27,423 
T- Shpenzime gjyqesore dhe permbarimore 15,600 1,165,300 
S- Gjoba dhe Demshperblime 30,117 1,262,810 
TP Shpenzime Interneti 23,880 29,880 
U- Sherbime konsulence /riparim zyre 39,000 -

U- Shpenzime nxjerje jashte perdorimit 86,277 -

Z- Takse tabele e pastrimi 258,830 258,000 
8- Totali I Shpenzimeve 12,262,838 14,968,969 
9- Fitim/ Humbja nga Veprimtaria Kryesore (8,079,391) (8,082,084) 

B- Shpenzime per provizionimin e klienteve 
C- Te ardhurat financiiare nga interesat - -

D- Shpenzieme financiare nga interesat 
F- Shpenzime financiare nga kursi I kembimit - -

GJ Shpenzime financiare te tjera(komisione bankare) (12,901) (13,644) 
13- Totali I te ardhurave dhe shpenzimeve financiare (12,901) (13,644) 
14- Fitim (Humbja) para tatimit (8,092,292) (8,095,728) 
15- Shpenzimet e Tatim Fitimit 15% ''A-AyT bK 
16- FITIM (HUMBJA) NETO E VITIT FINANCIAR (8,092,292) 

t ^ U t M 

T u r & r ^ 



Shoqëria Aeroporti "Nënë Tereza" Sh.A 
Nipt J61820023S 

Permbledhje e FDP-ve pervitin 2017 

NR MUAJT 
Shitje te 

Perjashtuara 

Shitje 
te 

tatueshme 

TVSH 
per 

shitjet 
iksport 

Blerje 
pa 

TVSH 

Blerje investimesh 
brenda vendit 

pa TVSH 

Blerje 
brenda vendil 

me TVSH 

TVSH 
per 

blerjet 

TVSH 
( + ) 
(-) 

- (205,026,114) 
1 Janar 313,300 18,618 3,935 103,908 18,618 3,724 (205,025,903) 
2 Shkurt 313,300 26,394 5,279 410,397 26,394 - 5,279 (205,025,903) 
3 Mars 318,320 19,927 3,985 — 7 43,083 ' 1 . . • - . 19,927 - 3,985 (205,025,903) 
4 Prill 338,300 13,369 2,674 736,505 13,369 2,674 (205,025,903) 
5 Maj 304,034 7,552 1,510 762,641 7,552 1,510 (205,025,903) 
6 Qershor 213,200 7,669 1,534 109,733 7,669 1,534 (205,025,903) 
7 Korrik 313,200 9,156 1,831 632,087 9,156 1,831 (205,025,903) 
8 Gusht 313,100 12,008 2,402 12,722 12,008 2,402 (205,025,903) 
9 Shtator 326,404 17,084 3,417 63,120 17,084 - 3,417 (205,025,903) 

10 Tetor 314,770 16,698 3,340 9,231 16,698 - 3,340 (205,025,903) 
11 Nentor 355,013 11,384 2,277 231,500 11,384 - 2,277 (205,025,903) 
12 Dhjeior 315,650 11,332 2,266 77,913 11,332 - 2,266 (205,025,903) 

TOTALI 3,738,591 171,191 34,450 - 3,192,840 - 171,191 - 34,238 
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Shoqeria Aeroporti Nene Tereza Sh.A 
Nipt J61820023S 

Permbledhje e Listepageses per vitin 2017 

L^UllS 112" i Paga Bruto në Lekë Kont r ibu te për S igur imet Shoqërore 
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J anar 606,200 597,530 146,395 89,630 56,765 20,611 167,006 606,200 35,906 
Shkur t 606,200 597,530 146,395 89,630 56,765 20,611 167,006 606,200 35,906 

11 Mars 606,200 597,530 146,395 89,630 56,765 20,611 167,006 606,200 35,906 
Prill 606,200 597,530 146,395 89,630 56,765 20,611 167,006 606,200 35,906 

11 M a j 606,200 597,530 146,395 89,630 56,765 20,611 167,006 606,200 35,906 
11 Qershor 606,200 597,530 146,395 89,630 56,765 20,611 167,006 606,200 35,906 
11 Korr ik 606,200 597,530 146,395 89,630 56,765 20,611 167,006 606,200 35,906 
11 Gush t 604,291 595,621 145,927 89,343 56,584 20,546 166,473 604,291 35,658 
10 Shtator 564,200 555,530 136,105 83,330 52,775 19,183 155,288 564,200 34,346 
10 Tetor 564,200 555,530 136,105 83,330 52,775 19,183 155,288 564,200 34,346 
10 Nën to r 572,200 563,530 138,065 84,530 53,535 19,455 157,520 572,200 35,386 
10 Dhje to r 697,200 563,530 138,065 84,530 53,535 19,455 157,520 697,200 51,636 

7,245,491 7,016,451 1,719,030 1,052,468 666,563 0 242,097 1,961,127 7,245^ 191 A v m 
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Shoqeria Aeroport i "Nene Tereza " Sh.A 

IMIPT-I J61820023S 

Pasqyre Nr.3 

Aktiviteti Te ardhurat nga aktiviteti 
1 Tregti Tregti karburanti 
2 Tregti Tregti ushqimore,pije 

3 Tregti Tregti materiale ndertimi 

1 Totali i te ardhurave nga tregtia 
9 Ndertim Ndertim banese 

10 Ndertim Ndertim pune publike 

11 Ndertim Ndertime te tjera 
II Totali i te ardhurave nga ndertimi 

12 Prodhim Eksport, prodhime te ndryshme 
13 Prodhim Fason te cdo lloji 
14 Prodhim Prodhim materiale ndertimi 

17 Prodhim Prodhime energji 
18 Prodhim Prodhim hidrokarbure, 
19 Prodhim Prodhime te tjera 

III Totali i te ardhurave nga prodhimi 
20 Transport Transport mallrash 

21 Transport Transport malli nderkombetare 

22 Transport Transport udhetaresh 

IV Totali i te ardhurave nga transporti 
24 Sherbimi Sherbime financiare (interesa ) 
25 Sherbimi Siguracione 

31 Sherbimi Telekomunikacion 

32 Sherbimi Kamatevonesa dhe te ardhura te tjera 412,347 

33 Sherbimi Procese Gjyqesore/Provizionim klientesh -

34 Sherbimi Sherbime te tjera (Qera) 3,771,100 
V Totali i te ardhurave nga sherbimet 4,183,447 

TOALI (l+ll+lll+IV+V) 4,183,447 

Te punesuar mesatarisht per vitin 2016: Nr. I te punesuarve 

Me page deri ne 19.000 leke 1 

Me page nga 19.001 deri ne 30.000 leke 3 

Me page nga 30.001 deri ne 66.500 leke 10 

Me page nga 66.501 deri ne 84.100 leke 

Me page me te larte se 84.100 leke 1 

Totali 15 
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Shoqeria Aeropor t i "Nerie Tereza " Sh.a 
NIPT- IJ61820023S 

Aktivet Afatgjata Materiale me vlere fillestare 2017 

Nr Emertimi Sasia 
Gjendje 

01/01/2017 
Shtesa Pakesime 

Gjendje 

31/12/2017 

1 Toka 1,712,580 1,712,580 

2 Ndertime 39,194,770 0 39,194,770 

3 Makineri,paisje 296,543 296,543 

4 Mjete transporti 967,999 967,999 0 

5 Paisje zyre e informatike 2,584,037 35,000 2,619,037 

6 Te Tjera 

2 : 0 

3 0 

4 0 

TOTALI 44,755,929 35,000 967,999 43,822,930 

Amortizimi A.A.Materiale 2017 

Nr Emertimi Sasia 
Gjendje 

01/01/2017 
Shtesa Pakesime 

Gjendje 

31/12/2017 

1 Toka 0 0 0 

2 Ndertime 24,965,477 711,465 25,676,942 

3 Makineri,paisje,vegla 264,979 6,313 271,292 

4 Mjete transporti 866,497 15,225 881,722 0 

5 Paisje zyre e informatike 1,674,026 136,574 1,810,600 

6 Te Tjera 

7 0 

TOTALI 27,770,979 869,577 881,722 27,758,834 

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2017 

Nr Emertimi Sasia Gjendje 
01/01/2017 

Shtesa Pakesime Gjendje 
31/12/2017 

1 Toka 1,712,580 0 1,712,580 

2 Ndertime 14,229,293 0 711,465 13,517,828 

3 Makineri, paisje, vegla 31,564 0 6,313 25,251 

4 Mjete transporti 101,502 101,502 0 

5 Paisje zyre e informatike 910,011 35,000 136,574 808,437 

1 Te Tjera 0 0 0 0 

TOTALI 16,984,950 35,000 955,854 16,064,096 



Shoqeria Aeroport i "Nene Tereza" Sh.A Date 19 .03 .2018 

NIPT- IJ61820023S 

DEKLARATE 

Deklaroj se shoqeria Aeroporti Nene Tereza Sh.A me Nipt J61820023 S me administrator 
Z. Arban Tarifa 

ka hartuar pasqyrat financiare te vitit 2017 konform standarteve kontabile te kontabilitetit 

Hartuesi i pasqyrave financiare eshte: 
Znj 




