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Bilanci kontabël me 31 Dhjetor 2009
(shumat ne Lek)

Viti 2009

Shenime

Viti 2008

AKTIVET
Aktivet afatgjata
Toka, ndertesa, makineri e pajisje

6

16.311.339.347,39

13.005.212.657,06

Aktive jo-materiale te tjera

7

2.967.364,00

497.880,00

Investime ne pjesmarrje

8

19.112.978,00

20.146.878,00

Tatime te shtyra per PPE

9

1.452.046,00

15.360.815,00

0,00

0,00

16.334.871.735,39

13.041.218.230,06

Te tjera te arketueshme

Aktivet Afatshkurtra
Inventaret

10

559.181.166,44

344.031.425,08

Llogari te arketueshme tregetare

11

3.459.163.125,39

2.769.354.277,17

Tatim aktual i paguar teper

12

92.789.952,01

27.986.534,25

Mjete monetare dhe ekuivalente te tyre

13

356.806.296,88

284.967.999,14

Parapagimet dhe Shpenzimet e shtyra

14

Totali I aktiveve

943.722.827,14

56.988.837,38

5.411.663.367,86

3.483.329.073,02

21.746.535.103,25

16.524.547.303,08

1.703.055.000,00

1.843.947.177,89

Kapitali neto dhe detyrimet
Kapitali
Kapitali aksionar

15

Rezerva per ndryshimin politikave kontabel
Rezerva ligjore
Rezerva statutore
Rezerva te tjera

0,00

0,00

117.095.919,00

61.877.633,00

0,00

0,00

3.736.037.425,14

2.797.326.381,20

Fitime/humbje te nje viti me pare

12.996.247,28

12.996.250,25

Fitime/humbje te vitit financiar

27.938.463,95

1.104.365.724,66

5.597.123.055,37

5.820.513.167,00

Totali I kapitalit neto
Detyrimet afatgjata
Huate afatgjata

12.700.293.578,21

6.711.660.321,07

Huamarrje te tjera afat-gjata

0,00

290.831.382,06

Llogari te pagueshme tregtare e te tjera afatgjata

0,00

0,00

Provizionet afat-gjata

0,00

0,00

535.122.332,42

517.311.820,07

13.235.415.910,63

7.519.803.523,20

18

469.640.638,43

1.062.881.679,49

19

1.038.338.596,81

2.121.348.933,39

Grantet e te ardhura te shtyra

16

17

Totali I pasiveve afatgjata
Detyrimet afatshkurtra
Llogari te pagueshme tregetare dhe llog te tjera te
pagueshme
Hua dhe parapagimet
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1. Historiku i Shoqёrisё
Operatori Sistemit te Transmetimit sh a eshte krijuar me Vendim te Gjykates se shkalles se pare
Tirane me Nr. 31935 Regj. ne date 14.07.2004 me aksioner te vetem KESH sha, me seli ne Bllokun
“Vasil Shamto” Tirane. Me date 19/08/2008 ne QKR ka ndodhur ndryshimi aksionerit nga KESH
sha ne METE.
Veprimtaria kryesore e OST sha eshte transmetimi i energjise elektrike drejtimi dhe menaxhimi i
integruar per funksionimin e qendryeshem te sistemit te transmetimit si dhe importi dhe eksporti i
energjis elektrike.
Ne date 06.02.2008 prane QKR me depozitimin e urdherit nr.466 date 28.06.2007 per ndryshimin e
kapitalit te OST eshte bere ndryshimi i kapitalit themeltar te shoqerise ne 1.843.947.000 leke.
Me date 19.08.2008 prane QKR-se eshte kryer aplikimi per largimin e ortakut KESH sha dhe ne
vendt te tij eshte shtuar ortaku Ministria Ekonomise,Tregestise dhe Energjitikes ne numer
aksionesh 1.843.947 me % ne kapital prej 100, dhe kontributi ne para 1,843,947,000 leke.
Me 24/12/2009 eshte bere ndryshim i kapitalit mbeshtetur ne URDHER Nr.675 date 20.08.2009 te
Ministris Ekonomis Tregetis dhe Energjetikes ne zvogelim per shumen 140.892.000,00 leke te
kapitalit.
Vlera e kapitalit ishte 1.843.947.000,00 dhe behet 1.703.055.000,00, numri aksineve shkon ne
1.703.055,00.
Drejtor i Pergjithshem i shoqerise ka qene Zoti Ymer Balla (2009 : Ymer Balla)
Shoqeria eshte subjekt I tatimpaguesve te medhenj me NIPT K42101801N, kodi fiskal 3709539.
Shoqëria ёshtё vendosur ne Bulevardi “Gjergj Fishta” Nr.10, Tirane, (Shqipëri) dhe ka
punonjës në 31 Dhjetor 2009 664 punonjes . (643 punonjes ne vitin 2008).

2. Baza e përgatitjes
(a) Deklarata e përputhshmërisë
Pasqyrat financiare janë përgatitur sipas Standarteve Ndërkombëtare te Raportimit Financiar
(SNRF).Duke filluar nga data 1 Janar 2008 e ne vazhdim aplikimi i Standardeve Ndërkombëtare te
Raportimit Financiar eshte kërkesë ligjore per shoqërinë.

(b) Baza e matjes
Pasqyrat financiare janë përgatitur bazuar ne koston historike.

(c) Monedha funksionale dhe raportuese
Pasqyrat financiare janë përgatitur ne Leke, e cila është monedhe funksionale për shoqërinë.

(d) Përdorimi i vlerësimeve dhe gjykimeve
Përgatitja e pasqyrave financiare në përputhje me SNRF kërkon që drejtimi i shoqerisë të kryejë
gjykime, çmuarje dhe supozime të cilat ndikojnë në aplikimin e politikave dhe shumave të
raportuara të aktiveve dhe detyrimeve, të ardhurave dhe shpenzimeve. Rezultatet aktuale mund te
ndryshojnë si pasoje e këtyre çmuarjeve.
Çmuarjet dhe supozimet rishikohen në mënyrë të vazhdueshme. Rishikimet e çmuarjeve kontabël
njihen në periudhën në të cilën vlerësimi rishikohet dhe në periudhat e ardhme nëse ato ndikohen.
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Në veçanti, informacion mbi elementë të rëndësishëm në vlerësimin e pasigurive dhe gjykime
kritike për aplikimin e politikave kontabël që kanë efekt material në vlerat kontabël në pasqyrat
financiare përshkruhen në paragrafët me poshtë:

(i) Humbje nga rënia e vlerës se aktiveve financiare
Shoqëria teston vlerën e aktiveve te saj financiare rregullisht per te konstatuar renie te mundshme
vlere. Për te përcaktuar nëse një rënie e mundshme vlere duhet njohur ne pasqyrën e te ardhurave,
Shoqëria gjykon nëse ka ndonjë te dhëne te dallueshme qe te ketë një rënie te matshme ne flukset
monetare te pritshme nga portofoli i aktiveve financiare, përpara se ulja te identifikohet e ekspozuar
individualisht ne portofol.
Kjo evidence mund te përfshije te dhëna te dallueshme qe tregojnë se ka pasur një ndryshim jo te
favorshëm ne gjendjen e pagesave te klientit ne Shoqëri, apo ne gjendjen ekonomike kombëtare
apo lokale qe lidhet me mospagesat ne aktivet e Shoqërisë.

(ii) Përcaktimi i vlerës se drejte
Përcaktimi i vlerës se drejte për aktivet financiare dhe detyrimet për te cilat nuk ka një çmim tregu
te dallueshëm, kërkohet përdorimi i teknikave vlerësuese siç përshkruhet ne shënimin 4 ne
pasqyrat financiare.

(iii) Përllogaritja e tatim fitimit
Duke filluar nga 1 Janari 2008 dhe ne vazhdim, Shoqëria aplikon si kuader kontabël per qellime
ligjore Standardet Ndërkombëtare Financiare te Raportimit. Per rrjedhoje, aplikimi Standardeve
Ndërkombëtare Financiare te Raportimit, te përkthyera nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit i
Republikës se Shqipërisë, mundëson bazen për regjistrimet themelore kur entiteti është subjekt i
tatimit te fitimit. Sidoqoftë, ne datën e lëshimit te këtyre pasqyrave financiare, ekzistojnë udhezime
te kufizuara mbi përllogaritjen e tatimit mbi fitimin si pasoje e futjes se Standardeve Ndërkombëtare
Financiare te Raportimit si kuader kontabël per qellime ligjore.
Drejtimi beson se përllogaritja e tatimi mbi fitimin është prudent duke pasur parasysh ambientin
fiskal shqiptar dhe legjislacionin ekzistues ne fuqi dhe rezultatet e mundshme te çdo inspektimi
tatimor, nuk do te ketë ndikim sinjifikativ ne pozicionin financiar, rezultatin operative apo flukset
monetare te Shoqërisë.
Politikat kontabël te paraqitura me poshtë janë aplikuar qëndrueshëm ne te gjitha periudhat e
paraqitura ne këto pasqyra financiare.

3. Përmbledhja e politikave kontabël
(a) Transaksionet në monedhë të huaj
Transaksionet në monedha të huaja konvertohen në monedhën funksionale me kursin e datës së
transaksionit. Aktivet dhe detyrimet monetare në monedha të huaja konvertohen në monedhën
funksionale me kursin e datës së raportimit. Fitimi apo humbja nga kursi i këmbimit për zërat
monetarë është diferenca ndërmjet kostove të amortizuara në monedhën funksionale në fillim të
periudhës, e rregulluar me interesin efektiv dhe pagesat gjatë periudhës, dhe kostove të
amortizuara në monedhë të huaj të konvertuara me kursin e këmbimit në fund të periudhës. Aktivet
dhe detyrimet jo-monetare në monedhë të huaj që maten me vlerë të drejtë konvertohen në
monedhë funksionale me kursin e këmbimit në datën kur është vendosur vlera e drejtë. Diferencat
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nga kursi i këmbimit që rrjedhin nga konvertimi dhe njihen në pasqyrën e të ardhurave, përveç
diferencave që rrjedhin nga konvertimi i instrumenteve të kapitalit të vlefshme për shitje (nëse ka).
Kurset e kembimit me te rendesishme jane :
31 Dhjetor 2008
1 EUR
1 USD
1 CHF
100 YEN

121.80
87.91

31 Dhjetor 2009
137,96
95,81
93,04
104

(b) Instrumentet financiare
Instrumente financiarë jo-derivativë te Shoqërise përfshijnë llogari të arketueshme, mjete monetare
dhe ekuivalente me to, dhe llogari të pagueshme. Gjate periudhave te raportimit nuk ka investime
ne letra me vlere.
Instrumentet financiarë jo-derivative janë matur fillimisht me vlerën e drejtë plus, për instrumenta jo
me vlerë të drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes, kostot e transaksionit që janë të lidhura
drejtpërdrejt me përvetësimin e tyre. Njohja në vijim e instrumenteve financiarë joderivativë
përshkruhet më poshtë
Nje instrument financiar njihet në rast se Shoqëria bëhet palë në kushtet kontraktuale të instumentit
Blerjet dhe shitjet normale të një aktivi financiar janë regjistruar në datën e tregtimit, psh datën në të
cilën Shoqëria zotohet të blejë ose të shesë aktivin. Detyrimet financiare nuk njihen nëse detyrimet
e Shoqërisë të detajuara në kontratë mbarojnë, janë shlyer ose janë anulluar.

Mjete monetare dhe ekuivalente me to
Mjetet monetare dhe ekuivalente me to përfshijnë vlerat në arkë dhe llogarite rrjedhëse në banka.

Kërkesa për arkëtim
Kërkesat për arkëtim njihen fillimisht me vlerën e drejtë dhe në vijim me kosto të pakësuara për
humbjet për zhvlerësime.

Llogari te detyrime te pagueshme
Llogaritë e detyrimeve te pagueshme paraqiten me vlerën e drejtë dhe në vijim me kosto të
amortizuar.

Hua dhe kredi
Në vijim të njohjes fillestare, huatë dhe kreditë paraqiten me kosto të amortizuar me ndonjë
diferencë ndërmjet kostos dhe vlerës së riblerjes që njihet në pasqyrën e të ardhurave gjatë
periudhës së huamarrjes në bazat e interesit efektiv.
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Kapitali aksionar
Kapitali aksionar i Shoqërisë njihet me vlerën nominale.

Te tjera
Instrumenta financiarë të tjerë jo-derivativë maten me koston e amortizuar duke përdorur metodën
e interesit efektiv, dhe duke zbritur humbjet nga zhvlerësimi.
Kontabiliteti për të ardhurat dhe shpenzimet financiare shpjegohet ne shënimet e meposhteme.

(c) Aktive afatgjata materiale
(i) 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).
Toka dhe ndertesa perfshijne pergjithesisht pajisjet energjitike dhe zyrat. E gjithe pasuria e
paluajtshme, ndertesat dhe makinerite paraqiten ne kosto (sic pershkruhet ne paragrafin e
meposhtem) minus amortizimin perkates dhe zhvleresimin, perveç per token, e cila pasqyrohet
me koston e blerjes minus zhvleresimin. Kosto e aktiveve te ndertuara vete 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 te cilat kapitalizohen si pjese te ketyre makinerive.

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 ne menyre qe, kosto e cdo aktivi
deri ne vleren e mbetur, te shprendahet pergjate te gjithe jetes se tij te dobishme si me poshte:
–
–
–
–

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

15-40 vjet
5-40 vjet
5-10 vjet
5-8 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 nuk amortizohen.
Fitimet dhe humbjet nga nxjerrja jashte perdorimit percaktohen nga krahasimi i perfitimeve me
vleren e tyre kontabel. Keto perfshihen ne pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve.
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(iii)Kostot e 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 ti rrjedhin Shoqërisë, 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

(d) Inventarët
Mallrat vlerësohen me vlerën me te vogël te kostos dhe vlerës neto te realizueshme. Kostoja
përfshin materialet direkte dhe punën direkte kur është e aplikueshme dhe kostot e tjera qe janë
shpenzuar për te sjelle inventarët ne gjendjen dhe vendin aktual. Vlera neto e realizuar tregon
vlerën e çmuar te çmimit te shitjes ne aktivitetin e biznesit, duke i zbritur koston e çmuar te
marketingut, shitjes dhe shpërndarjes. Kostoja e inventarëve te tjerë është bazuar ne parimin FIFO
(e hyra e pare e dala e pare) dhe përfshin shpenzimet e përdorura ne përvetësimin e inventarit dhe
për ti sjelle ato ne kushtet dhe vendin e tyre ekzistues. Shuma e përshtatshme për zhvlerësim njihet
ne pasqyrën e te ardhurave kur ka një evidence objektive qe aktivi është zhvlerësuar.

(e) Zhvlerësimi
(i) Aktivet financiare
Një aktiv financiar konsiderohet i zhvlerësuar nëse evidenca objektive zhvlerësimi tregon se një ose
më tepër ngjarje që kanë ndodhur kanë patur një ndikim negativ në flukset e çmuara të ardhshme
të mjeteve monetare të aktivit financiar.
Humbja nga zhvlerësimi i një aktivi financiar të matur me koston e amortizuar është llogaritur si
diferencë ndërmjet vlerës kontabël dhe vlerës aktuale të flukseve të ardhshme të vlerësuara të
mjeteve monetare skontuar me normën fillestare të interesit efektiv të aktivit financiar. Humbja nga
zhvlerësimi i një aktivi financiar te vlefshëm për shitje është llogaritur kundrejt vlerës se tij te drejte.
Aktivet financiare të cilat janë të konsiderueshme individualisht testohen për zhvlerësim në baza
individuale. Pjesa e mbetur e aktiveve financiare vlerësohet se bashku në grupe që mbartin
karakteristika të ngjashme risku.
Te gjitha humbjet nga zhvlerësimi njihen në pasqyrën e të ardhurave. Ndonjë humbje kumulative ne
lidhje me aktivet financiare te vlefshme për shitje te njohura me pare ne letra me vlere transferohet
tek humbje fitimi.
Një humbje nga zhvlerësimi mund të anullohet nëse ulja në zhvlerësim ka ndodhur për shkak të një
ngjarjeje që ka ndodhur pasi është njohur zhvlerësimi. Anullimi njihet në pasqyrën e të ardhurave.
(ii) Aktivet jo-financiare
Vlera kontabël e aktiveve jo-financiare të Shoqërisë, përveç inventarit dhe aktiveve tatimore të
shtyra rishikohet në çdo datë raportimi për të përcaktuar nëse ka evidenca për zhvlerësim. Nëse ka
evidenca të tilla atëherë vlerësohet vlera e rikuperueshme e aktivit.
Humbje nga zhvlerësimi njihet nëse vlera kontabël e një aktivi tejkalon vlerën e rikuperueshme.
Humbjet nga zhvlerësimi njihen në pasqyrën e të ardhurave.
Humbjet nga zhvlerësimi ne periudhat e mëparshme janë rishikuar ne çdo date raportimi për rastet
kur humbja rritet ose nuk ekziston me. Një humbje zhvlerësimi anullohet nëse ka patur ndryshim ne
vlerësimet e përdorura për caktimin e vlerës se rikuperueshme. Humbja nga zhvlerësimi anullohet
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deri në atë masë sa vlera kontabël e aktivit nuk tejkalon vlerën kontabël që do të përcaktohej duke i
zbritur amortizimin, dhe sikur të mos ishte njohur ndonjë humbje nga zhvlerësimi.

(f) Përfitimet e punonjësve
Sigurime shoqërore te detyrueshme
Shoqëria, në rrjedhën normale të biznesit të saj, kryen pagesa për llogari të saj dhe për llogari të
punonjësve të saj për të kontribuar për pensionet në përputhje me legjislacionin lokal. Kontributet e
Shoqërisë ndaj planit të pensioneve ngarkohen në pasqyrën e të ardhurave kur ato ndodhin.
Leje vjetore te paguara
Shoqëria njeh si detyrim vlerën e paskontuar të kostove të parashikuara në lidhje me lejet vjetore
që pritet të paguhen në këmbim për shërbimin e punonjësve për gjate periudhës.

(g) Provigjionet
Provigjionet njihen kur Shoqëria ka një detyrim aktual (ligjor ose strukturor) si një rezultat i ngjarjeve
te kaluara dhe është e mundur qe një rrjedhje e burimeve duke personifikuar fitime ekonomike do
te jete e nevojshme për te rregulluar detyrimin dhe një vlerësim te besueshëm te vlerës se detyrimit
qe mund te behet. Nëse efekti është material, provigjionet llogariten duke zbritur vlerën e pritshme
te mjeteve monetare te ardhme para tatimit qe reflekton vlerësimet aktuale te tregut për vlerën ne
kohe te parasë, dhe kur është e nevojshme riskun specifik te detyrimit. Provigjionet paraqiten ne
çdo date bilanci dhe nëse nuk është akoma e mundur qe rrjedhja e burimeve duke personifikuar
burime ekonomike te përdoret për rregullimet e detyrimeve, provigjionet anullohen. Provigjionet
përdoren vetëm për qëllimet e njohura fillimisht. Provigjionet nuk njihen për humbje shfrytëzuese te
ardhme. Aktivet dhe detyrimet e rastit nuk njihen..

(h) Njohja e te ardhurave
Te ardhurat maten me vlerën e drejte të shumës se marre ose për tu arkëtuar dhe përfaqëson
vlerën e arketueshme për te mirat dhe shërbimet te siguruara gjate aktivitetin normal te biznesit,
neto nga zbritjet dhe shitjet te lidhura me taksen.
Shitjet e mallrave njihen kur mallrat janë dërguar dhe gjithashtu kanë kaluar dhe pronësinë e tyre. E
ardhura nga shërbimet e kryera njihet ne pasqyrën e te ardhurave ne përpjesëtim me volumin e
shërbimit te kryer ne datën e bilancit. Volumi i shërbimit vlerësohet duke iu referuar survejimeve te
punës se kryer.

(i) Rimbursimet e kostos se marketingut dhe kostove te shitjes
Rimbursimet për programet e marketingut për te promovuar shitjen e produkteve te liçensuara janë
te njohura si te ardhura te vitit ne te cilin kanë ndodhur dhe shpenzimet përkatëse.
Rimbursimi i kostove te shitjes është njohur si e ardhur ne te njëjtën kohe me shitjet e produkteve
te cilave i referohet.

(j) Shpenzimet
Pagesat e qerave
Pagesat e bëra për qeratë operacionale njihen ne fitim ose humbje me mënyrën lineare gjate
periudhës se qirasë. Stimujt e qirasë se marre njihen si një pjese integrale e shpenzimeve totale te
qirasë, gjate periudhës se qirasë.
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Te ardhura dhe shpenzime financiare
Të ardhurat financiare përfshijnë të ardhurat nga interesi nga fondet e invesuara në depozita
bankare dhe fitimet nga kursi i këmbimit që njihen në pasqyrën e të ardhurave. Të ardhurat nga
interesi njihen dhe përllogariten duke përdorur metodën e interesit efektiv.
Shpenzimet financiare përfshijnë shpenzimet e interesit për huatë, skonto të pazbritshme mbi
provigjonin, humbjet nga kursi i këmbimit dhe humbjet nga zhvlerësimi i aktiveve financiare. Të
gjitha kostot e huave njihen ne pasqyrën e të ardhurave duke përdorur metodën e interesit efektiv.

(k) Tatim fitimi
Tatimi mbi fitimin përfshin tatimin e periudhës aktuale dhe tatimin e shtyrë. Tatimi mbi fitimin njihet
në pasqyrën e të ardhurave përveç pjesës që lidhet me zëra të njohur direkt në kapital. Në këto
raste tatim fitimi njihet si zë i kapitalit.
Tatimi aktual është tatimi që pritet të paguhet mbi fitimin e tatueshëm të vitit, duke përdorur
normën tatimore në fuqi ose që hyn në fuqi menjëherë në datën e mbylljes së pasqyrave financiare,
dhe çdo sistemim të tatimit të pagueshëm për vitet e mëparshme.
Tatimi i shtyre është llogaritur duke përdorur metodën e bilancit, per diferencat e përkohshme
ndërmjet vlerës kontabël neto të aktiveve dhe detyrimeve për qëllime raportimi financiar dhe bazës
tatimore. Shuma e tatimit te shtyre llogaritet ne normën e tatimit qe pritet te aplikohet ne diferencat
e përkohshme kur ato rimerren, bazuar ne legjislacionin tatimor qe janë ose hyjnë ne fuqi ne datën
e raportimit.
Një aktiv tatimor i shtyrë njihet për aq sa është e mundur që fitimi i tatueshëm i ardhshëm do te jetë
i disponueshëm kundrejt të cilit të mund të përdoren humbjet tatimore të papërdorura dhe kreditimet
tatimore të papërdorura. Aktivi tatimor i shtyrë zvogëlohet për aq sa nuk është e mundur të
realizohet përfitim fiskal.

(l)Standarte te reja dhe interpretimi i tyre
Siç është shpjeguar Shoqëria ka aplikuar SNRF-te te përkthyera nga Këshilli Kombëtar i
Kontabilitet i Republikës se Shqipërisë e cila përdor ato Standarte te publikuara nga Bordi
Ndërkombëtar i Standarteve te Kontabilitetit (BNSK) qe nga 1 Janari 2007.
Disa nga këto mund te jene relevante për veprimet e Shoqërisë si me poshtë:
•

Rishikimi i SNRF 2 Pagesa e Bazuara në Aksione sqaron përkufizimin e konditave të
kushtëzimit dhe prezanton konceptin e konditave jo-kushtëzuese. Konditat jo-kushtëzuese
duhen reflektuar me vlerën e drejtë në datën e dhënies dhe dështimi në përmbushjen e
konditave jo-kushtëzuese do të rezultojë përgjithësisht në trajtimin si anullim. Ndryshimet në
SNRF 2 do të bëhen të detyrueshme për pasqyrat financiare të Shoqërisë në 2009, dhe nuk
janë relevante për veprimtaritë e Shoqërisë pasi Shoqëria nuk ka ndonjë plan kompensimi të
pagesave të përbashkëta.
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SNRF 3 i rishikuar, Kombinimet e Biznesit (efektive për periudha vjetore duke filluar nga data 1
Korrik 2009) ka rishikuar qëllimin e standardit dhe përkufizimi i një biznesi është zgjeruar. Standardi
i rishikuar gjithashtu përfshin një sërë ndryshimesh të tjera domethënëse duke përfshirë:
− Të gjitha elementet e transferuara nga blerësi, njihen dhe maten me vlerën e drejtë në datën
e blerjes, duke përfshire edhe elemente të kushtëzuar.
− Ndryshime të mëvonshme në elementet e kushtëzuara do të njihen në pasqyrën e të
ardhurave.
− Kostot e transaksionit, përveç kostove të emetimit të aksioneve dhe instrumenteve të borxhit,
do të njihen kur ndodhin.
− Blerësi mund të zgjedhë të masë interesat e pakicës me vlerën e drejtë në datën e
blerjes (emrin e mirë të plotë), ose interesin e tij proporcional në vlerën e drejtë të aktiveve
dhe detyrimeve të identifikuara të shitësit, mbi bazë transaksion pas transaksioni.
SNRF 3 i rishikuar do të bëhet i detyrueshëm për pasqyrat financiare të Shoqërisë në 2009,
dhe nuk është relevant për veprimtaritë e Shoqërisë duke qenë se Shoqëria nuk ka ndonjë
interes në filiale që do të ndikohen nga rishikimi i këtij Standardi.
• SNRF 8 Segmentet e Shfrytëzimit (te vlefshme nga data 1 Janar 2009) prezanton “sjelljen
e drejtimit” për segmentin raportues dhe kërkon informacion shpjegues për segmentet
bazuar në përbërësit e njësisë ekonomike, të cilin drejtimi e përdor për të marrë vendime
në lidhje me çështje të veprimtarive të shfrytëzimit. Segmentet operues janë përbërës të
një njësie ekonomike për të cilët përgatiten informacione financiare të veçanta që
vlerësohet rregullisht nga shefi i vendimmarrjes së shfrytëzimit të njësisë ekonomike, me
qëllim që të shpërndajë burimet për segmentin dhe për vlerësimin e performancën së tij
Shoqëria planifikon të bashkangjitet me politikat e Grupit dhe konsideron të aplikoje SNRF
8.
• SNK 1 i rishikuar Paraqitja e Pasqyrave Financiare (efektive nga data 1 Janar 2009) kërkon
që informacioni në pasqyrat financiare të ndërthuret në bazë të karakteristikave të
përbashkëta dhe prezanton një pasqyrë të te ardhurave përmbledhëse. Zërat e të
ardhurave dhe shpenzimeve dhe përbërësit e të ardhurave të tjera përmbledhëse mund të
paraqiten qoftë në një pasqyrë të vetme të te ardhurave përmbledhëse (duke kombinuar
efektivisht pasqyrën e të ardhurave dhe të gjitha ndryshimet në kapital që nuk i përkasin
pronarit në një pasqyrë të vetme), ose në dy pasqyra të ndryshme (një pasqyrë e veçantë e
të ardhurave e ndjekur nga një pasqyrë për të ardhurat përmbledhëse). Shoqëria planifikon
te paraqesi dy pasqyra te vecanta për pasqyrat financiare te vitit 2009.
• SNK 23 i rishikuar Kostot e Huamarrjes heq mundësinë për të shpenzuar kostot e
huamarrjes dhe kërkon kapitalizmin e kostove të huamarrjes që lidhen me aktivet e
kualifikuara (ato që kërkojnë një kohë të gjatë për të qenë gati për qëllim përdorimi apo
shitje). SNK 23 i rishikuar nuk do të jete i detyrueshëm për pasqyrat financiare të Shoqërisë
në 2009 sepse nuk ka ndonje aktiv per te cilat kostot e huamarrjes mund te kualifikohen.
• Rishikimi i SNK 27 Pasqyrat Financiare të Konsoliduara dhe Individuale heq përkufizimin e
“metodës së kostos” aktualisht i vendosur në SNK 27, dhe në vend të tij kërkon që të gjithë
dividendët nga një filial, nga një shoqëri e kontrolluar bashkarisht ose nga një sipërmarrje,
të njihen si e ardhur në pasqyrat financiare individuale të investitorit kur e drejta për marrjen
e dividendit është vendosur. Për më tepër, rishikimi përfshin dhe udhëzime kur arkëtimi i të
ardhurës nga dividendi konsiderohet të jetë një tregues për zhvlerësim. Rishikimi i SNK 27
nuk pritet te ketë ndonjë ndikim ne pasqyrat financiare kur te adoptohen.

SNK 27 i rishikuar Pasqyrat Financiare të Konsoliduara dheIndividuale (i vlefshem per periudhat
vjetore duke filluar nga data 1 Korrik 2009) ka zëvendësuar termin “interesi i pakicës” me “interesat
e pakontrolluar”, dhe përcaktohet si “kapitali në filial i cili nuk atribuohet direkt ose indirekt tek
shoqëria mëmë”. Standardi i rishikuar gjithashtu zgjeron kontabilizimin për interesat e
pakontrolluara, humbjen e kontrollit në një filial, dhe shpërndarjen e fitimit ose humbjes dhe të
ardhurave të tjera përmbledhëse ndërmjet interesave të kontrolluar dhe të pakontrolluar. SNK 27 i
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rishikuar nuk është i aplikueshëm për veprimtarinë e Shoqërisë dhe pasqyrat e vecanta te
Shoqerise.
• Rishikimi i SNK 32 Instrumentet Financiarë : Paraqitja dhe SNK 1, Paraqitja e Pasqyrave
Financiare (efektiv për periudha vjetore duke filluar nga data 1 Janar 2009). Rishikimi
prezanton një përjashtim të parimit, ndryshe i aplikuar në SNK 32 për klasifikimin e
instrumenteve si kapital; rishikimi lejon disa instrumente të kthimit të aksionit emetuar nga
një njësi ekonomike që normalisht do të klasifikoheshin si detyrime të klasifikohen si
kapital, atëherë dhe vetëm atëherë, kur ata përmbushin disa kushte të caktuara. Rishikimi
nuk është relevant për veprimtarinë Shoqërisë duke qenë se ajo nuk ka emetuar në të
shkuarën instrumente të kthimit të aksionit.
• Rishikimi i SNK 39, Instrumentet Financiarë: Njohja dhe Matja (efektive për periudha
vjetore duke filluar nga data 1 Janar 2009) - sqaron aplikimin e parimeve ekzistuese që
përcaktojnë nëse rreziqe specifike ose pjesë të flukseve monetare janë të pranueshëm të
përcaktohen në një marrëdhënie mbrojtje. Në përcaktimin e një marrëdhënie mbrojtje,
rreziqet ose pjesa e fluksit të parave duhet të identifikohen qartë e dhe të maten në mënyrë
të besueshme; sidoqoftë inflacioni nuk mund të përcaktohet, përveç se në rrethana të
veçanta. Rishikimi i SNK 39 do të behet i detyrueshëm për pasqyrat financiare të Shoqërisë
në 2009, dhe nuk është relevant për veprimtarinë e Shoqërisë duke qenë se Shoqëria nuk
e aplikon kontabilitetin mbrojtës.
• KIRFN 13 Programet e Besnikërisë së Klientëve (efektive për periudha vjetore duke filluar
nga data 1 Janar 2009) - shpjegon se si njësite ekonomike që dhurojnë pikë krediti për
besnikërinë e klientëve që blejnë mallra apo shërbime duhet të kontabilizojnë për detyrimin
që kanë për të siguruar mallra ose shërbime falas ose me ulje (dhurata) ndaj klientëve të
cilët do t’i kërkojnë ato kreditë. Njësi të tilla ekonomike duhet të alokojnë disa të ardhura
nga shitjet fillestare tek pikët e kreditit dhe të njohin këto arkëtime si të ardhura vetëm kur i
kane përmbushur detyrimet e tyre ndaj klientëve. Adoptimi i KIRFN 13 nuk do te rezultojë
me një efekt ne te ardhura, fitime te mbajtura, dhe detyrimet jo aktuale te Shoqërisë meqë
nuk ka kreditë te dhuruara prioriteteve konsumatoreve ne adoptimin e interpretimit.
• KIRFN 15 Marrëveshjet për Ndërtimin e Pasurive të Patundshme (efektiv për periudha
vjetore duke filluar nga data 1 Janar 2009) sqaron se të ardhurat që rrjedhin nga
marrëveshjet për ndërtimin e pasurive të patundshme njihen duke iu referuar fazës së
realizimit të kontratës në rastet e mëposhtme:
- marrëveshja përmbush përcaktimin e një kontrate ndërtimi në përputhje me SNK 11.3;
- marrëveshja është vetëm për sigurimin e shërbimeve në përputhje me SNK 18 (p.sh.,
njësia ekonomike nuk kërkohet të furnizojë me materiale ndërtimit); dhe
- marrëveshja është për shitjen e mallrave por kriteri i njohjes së të ardhurave sipas SNK
18.14 përmbushen vazhdimisht ndërsa ndërtimi eshte ne proces.
Në të gjitha rastet e tjera, e ardhura njihet kur të gjitha kriteret e njohjes së të ardhurave sipas SNK
18.14 janë përmbushur (p.sh. në përfundim të punimeve të ndërtimit ose në dorëzim). IFRIC 15 nuk
është relevant për veprimtarinë e Shoqërisë meqë Shoqërisë nuk siguron shërbime në ndërtimin e
pasurive te patundshme dhe as nuk ndërton pasuri të paluajtshme për qëllime shitje.
KIRFN 16 Mbrojtjet e një Investimi Neto në një Njësi Ekonomike të Huaj (efektive për periudhat
vjetore duke filluar nga data 1 Tetor 2008 e ne vazhdim) shpjegon llojin e ekspozimit që mund të
mbrohet, në cilin grup duhet mbajtur zëri i mbrojtur, nëse metoda e konsolidimit e ndikon
efektivitetin e mbrojtjes, forma që mund të marrë instrumenti mbrojtës, dhe cilat shuma janë
riklasifikuar nga kapitali në pasqyrën e të ardhurave në momentin e mosnjohjes së njësisë
ekonomike të huaj. IFRIC 16 nuk është relevant për veprimtarinë e Shoqërisë sepse Shoqëria nuk
ka ndonjë investim në njësi ekonomike të huaja.
• KIRFN 17 Shpërndarja e Aktiveve Jo-monetare ndaj Pronarëve (efektive per periudhat
vjetore duke filluar nga data 15 Korrik 2009). aplikohet për shpërndarjen jo-reciproke të
aktiveve jomonetare ndaj pronarëve në kapacitetin e tyre si pronarë. Në përputhje me
Interpretimin, një detyrim për të paguar dividend duhet të njihet kur dividendi është
autorizuar siç duhet dhe duhet të matet me vlerën e drejtë të aktiveve që do të
shpërndahen. Vlera kontabël e dividendit të pagueshëm duhet të vlerësohet në çdo datë
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•

raportimi, dhe ndryshim në vlerën kontabël njihen në kapital si korrigjim i vlerës për
shpërndarje. Kur dividendi i pagueshëm shlyhet, diferenca (nëse ka) midis vlerës kontabël
të aktiveve të shpërndara dhe vlerës kontabël të dividendëve të pagueshëm do të njihet në
pasqyrën e të ardhurave. Meqenëse Interpretimi është i aplikueshëm vetëm prej datës së
aplikimit, ai nuk do të ketë ndikim në pasqyrat financiare për periudhat e mëparshme
përpara datës së adoptimit të Interpretimit. Për më shume, meqenëse ai lidhet me
dividendët e ardhshëm qe do të jenë në zgjedhje të lirë të bordit të drejtorëve/aksionerëve,
nuk është e mundur që të përcaktohet efekti i aplikimit në mënyrë paraprake.
• SNK 40, Investimet ne aktive afatgjata (efektive për periudha vjetore duke filluar nga data 1
Janar 2009). IAS 40 përfshin aktivet afatgjata ne ndërtim ose zhvillim për përdorim te
mëvonshëm si investime ne aktive afatgjata ne përkufizimin e “Investimit ne aktive
afatgjata”.
Këto rezultate ne aktive duke qene brenda qëllimit te SNK 40; me pare ka qene brenda qëllimit te
SNK 16. Meqë Shoqëria nuk ka ndonjë investim ne aktive afatgjata ne ndërtim nuk janë te
aplikueshme per aktivitet e Shoqërisë.
4. Përcaktimi i vlerës se drejte
Disa nga politikat kontabël dhe shenimet e pasqyrave financiare te Shoqërisë kërkojnë përcaktimin
e vlerës se drejte, për detyrimet dhe aktivet financiare dhe jo-financiare. Vlera e drejte është
përdorur për qëllime matjeje dhe zbulimi bazuar ne metodat e mëposhtme. Kur është e
aplikueshme, informacione te mëtejshme rreth supozimeve te bëra për vlerën e drejte është
paraqitur ne shënimin specifik te aktiveve dhe detyrimeve.
Kërkesa për arkëtim nga debitorët
Vlera e drejtë e kërkesave për arkëtim, klientëve dhe llogarive të tjera të arkëtueshme, është matur
si vlera aktuale e flukseve të ardhshme, te skontuara me normën e interesit të tregut ne datën e
raportimit.

5. Menaxhimi i riskut financiar
Shoqëria është ekspozuar ndaj rreziqeve të mëposhtme nga përdorimi i instrumenteve financiare:
- risku kredisë
- risku i likuiditetit
- risku i tregut
Ky shënim paraqet informacion rreth ekspozimit të Shoqërisë ndaj secilit prej rreziqeve të
mësipërm, objektivat, politikat dhe proceset e Shoqërisë për matjen dhe menaxhimin e riskut, dhe
menaxhimin e kapitalit. Shënime të mëtejshme sasiore janë të përfshira në këto pasqyra financiare.
Menaxhimi mbart përgjegjësinë e përgjithshme për vendosjen dhe mbikëqyrjen e politikave të
Shoqërisë për menaxhimin e riskut.
Politikat e menaxhimit të riskut të Shoqërisë janë vendosur për të identifikuar dhe analizuar rreziqet
që përball Shoqëria, për të vendosur limitet dhe kontrollet e përshtatshme, dhe për të monitoruar
rreziqet dhe zbatimin e limiteve. Politikat dhe sistemet e menaxhimit të riskut rishikohen rregullisht
për të reflektuar ndryshimet në kushtet e tregut dhe në aktivitetet e Shoqërisë. Shoqëria, përmes
trajnimeve dhe standardeve dhe procedurave të menaxhimit, synon të zhvilloje një ambient kontrolli
konstruktiv dhe të disiplinuar në të cilin gjithë punonjësit i kuptojnë rolet dhe detyrimet e tyre.
Bordi i Drejtoreve mbikëqyr se si drejtuesit monitorojnë përputhshmëritë me politikat, procedurat e
rishikimet e administrimit te riskut te Grupit dhe Shoqërisë, si dhe përshtatshmërinë e kuadrit te
administrimit te riskut ne lidhje me rreziqet e përballuara nga Shoqëria.
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Instrumentet financiare kryesore të Shoqërisë konsistojnë në vlerat në arkë dhe në banke, llogaritë
e arkëtueshme dhe të pagueshme dhe detyrime të tjera afatshkurtra..
Ndryshimet e shpeshta ne tregjet financiare globale dhe ne Shqipëri
Kriza e vazhdueshme financiare dhe ekonomike ka ndikuar, midis te tjerash, ne një financim me te
paket te tregjeve te kapitaleve, nivele likuiditeti me te ulëta ne sektorin bankar, si dhe ndonjë here
norma interesi te borxhit nderbankar me te larta dhe ndryshueshmëri te shpeshte tek tregjet te
aksioneve. Paqartësitë ne tregjet financiare globale kane sjelle edhe falimentimin e bankave si dhe
ndihmave te dhëna ndaj bankave te tjera përgjatë gjithë globit. Shtrirja e plote e ndikimit te krizës
financiare ne vazhdim është duke provuar qe është e pamundur qe te parashikohet ose te jesh i
mbrojtur plotësisht kundrejt saj.
Ndikimi ne likuiditete
Volumi i shitjeve me shumice është reduktuar ne mënyre te ndejshme së fundmi. Rrethana te tilla
mund te ndikojnë aftësinë e Shoqërisë te marre hua te reja, nëse është e nevojshme, dhe te
rifinancoje huat e ekzistuese me termat dhe rrethanat e ngjashme me ato te aplikuara ne
transaksionet e mëhershme.
Impakti ne debitor dhe huamarrës
Debitorët e Shoqërisë mund te ndikohen nga situata me likuiditet të ulet që mund te ule aftësinë e
tyre për te paguar. Përkeqësimi i kushteve operative për debitorët mund te ndikojnë gjithashtu
menaxhimin e parashikimit te mjeteve monetare dhe supozimet e zhvlerësimeve te aktiveve
financiare dhe jo-financiare. Për sa kohe informacioni është i vlefshëm, menaxhimi ka reflektuar ne
mënyrë te sakte parashikimet e mjeteve monetare te ardhme ne zhvlerësimet e tyre.

(a) Risku i kredisë
Ne saje te limitit te volumit dhe llojshmërisë se bazës se klientëve te Shoqërisë, përqendrimet e
riskut te kredisë ne lidhje me llogarite e arketueshme janë te limituara. Zhvlerësimi i llogarive të
arkëtueshme mbahen në shumën e konsideruar te nevojshme për te mbuluar riskun potencial ne
mbledhjen e tepricave te llogarive te arketueshme.

(b) Risku i likuiditetit
Shoqëria gjeneron mjete monetare nga aktivitetet operacionale saqë beson qe risku i likuiditetit nuk
është domethënës. Për te reduktuar ketë risk Shoqëria ka lehtësime te vlefshme kredie për te
financuar mjete monetare afatshkurta, nëse është e nevojshme.

Risku i tregut
Risku i normave te interesit
Shoqëria përballet me riskun e normës së interesit të fluksit të parave në lidhje me overdrafte dhe
hua qe Shoqeria mund te marr me norma variable. Manaxhimi nuk ka hyrë në ndonje derivative për
të mbrojtur riskun.
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Risku i kursit te këmbimit
Shoqëria nuk përballet me riskun e kursit te këmbimit nga veprimet e saj normale. Sidoqoftë, ka
gjendje te konsiderueshme Euro që i detyrohen klientët dhe vete Shoqëria kundrejt furnitorëve dhe
kreditoreve qe e ekspozojnë Shoqërinë ndaj riskut te normës se këmbimit. Drejtimi nuk ka hyrë në
ndonjë marrëveshje derivative për t’u mbrojtur nga ky risk.

Analiza e ndjeshmërisë
Me anë te administrimit të riskut të normave të interesit dhe të pozicionit valutor, Shoqëria synon të
reduktoje ndikimin e luhatjeve afatshkurtra në fitimet e Shoqërisë. Në një periudhë afatgjatë,
sidoqoftë, ndryshimet e përhershme në kurset e këmbimit dhe normat e interesit mund të kenë një
ndikim në fitim. Më 31 Dhjetor 2009 është vlerësuar se një ndryshim në përqindjen e normave të
interesit në vlerën e Lek-ut kundrejt valutave të tjera ka ndikuar konsiderueshëm fitimin e
Shoqërisë para tatimit mbi fitimin.

Administrimi i kapitalit
Politika e Shoqërisë është të mbaje një bazë të fortë kapitali në mënyrë që të ruajë besueshmërinë
e investitorëve dhe kreditorëve dhe te mbështesë zhvillimin e mëtejshëm të biznesit. Bordi i
Drejtorëve monitoron kthimet nga kapitali, të cilat Shoqëria i përcakton si të ardhura neto të
shfrytëzimit ndaj totalit të kapitalit. Menaxhimi monitoron gjithashtu nivelin e dividenteve.
Shoqëria përpiqet te mbaje një balance ndërmjet te ardhurave me te larta qe mund te jete e
mundur me nivelet me te larta te huave dhe avantazheve dhe letrave me vlere te dhëna nga një
pozicion i mire kapital.
Nuk ka ndryshime ne perqasjen e Shoqërisë për menaxhimin e kapitalit gjate vitit. Shoqëria nuk
është subjekt i kërkesave të kapitalit të vendosura nga ente rregullatore.
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6. Aktivet afatgjata materiale
Aktivet afatgjata materiale me 31 Dhjetor 2009 jepen si me poshtë: dhuhet pare me4 kujdes edhe nje here
Kosto Historike
Gjendje me 01.01.2009
Sistemime
Shtesa gjate vitit 2009
Shtesa e sistemime 2009
Pakesime gjate vitit 2009
(-)

Ndertesa

Makineri Pajisje

1.085.466.137,49
547.203.533,23

Inventar Ekonomik

11.427.588.547,18

228.204.520,82

13.355,00

17.405.21

1.873.515.938,05

128.330.879,37

(113.990.828,00)

Ne proces

Totali

3.181.557.323,27

15.922.816.528,65

-

31.646,21
4.481.382.228,58

7.030.432.579,23

(1.172.112.314,92)

(50.340.325,00)

(1.842.278.809,15)

(3.178.722.277,07)

Gjendje me 31.12.2009

1.518.678.843,24

12.129.005.525,51

306.212.480,40

5.820.660.742,70

19.774.558.477,90

Gjendje ne 01.01.2009

86.180.376,45

2.705.304.160,33

126.119.334,16

-

2.917.603.870,94

Shtesa llogaritur
Shtesa llogaritur transferime

32.350.632,16

580.087.240,72

54.193.447,69

-

666.631.320,57

-

466.468,00

(766.224,75)

-

(299.756,75)

Pakesime (-)

( 4.966.715,00)

(81.385.022,00)

(34.364.567,10)

-

(120.716.304,10)

Gjendje ne 31.12.2009

113.564.293,61

3.204.472.847,20

145.181.990,00

-

3.463.219,130,36

Vlera neto 01.01.2008

999.285.761,00

8.722.284.386,85

102.085.186,66

3.181.557.323,27

13.005.212.657,65

Vlera neto 31.12.2009

1.405.114.549,63

8.924.532.678,31

161.030.490,15

5.820.660.742,70

16.311.339.346,60
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6. Aktive afatgjata materiale (vazhdim)
Sigurime
Nuk ka ndonjë aktive afatgjate materiale e lënë si kolateral për ndonjë kredi deri me 31 Dhjetor 2009.
Amortizimi
Ne pasqyrën e te ardhurave amortizimi është i paraqitur si ze i shpenzimeve me vehte per shumen 546.449.437,28 Lek .
Çështje te tjera
Me 30 Qershor 2006, aktivet e qendrueshme te trupezuara te Kompanise jane ndare (shkeputur) nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare Sh.a.
(“KESH” ose “Mema”) dhe prej 1 Korrik 2006 Kompania ka filluar pregatitjen e pasqyrave financiare si nje ndermarrje e veçante. Asetet te cilat u
shkeputen u regjistruan me nje vlere e cila u bazua ne vleren qe asetet respektive mbartnin ne pasqyrat financiare te Memes me 30 Qershor 2006.
Kompania Meme ka zgjedhur te mase nje pjese te konsiderueshme te aktiveve te qendrueshme te trupezuara te saj, ne kalimin ne SNRF, me 1
Janar 2006 me vleren e tregut (fair value) bazuar ne nje vleresim te kryer nga nje vleresues me 31 Dhjetor 2003 dhe kjo vlere ishte perdorur si baze
per koston zevendesuese per IFRS.

7. Aktive afatgjata jo-materiale
Aktivet afatgjata jo-materiale me date 31 Dhjetor 2009 paraqiten si me poshte:

Kosto historike

Ne 31 Dhjetor 2008

Programe kompjuterike
Amortizimi Akumuluar
Programe kompjuterike

Totali

Shtesa09

Pakesime09

Ne 31 Dhjetor 2009

497.880,00

2.596.060,00

0.00

3.066.940,00

497.880,00

2.596.060,00

0.00

3.066.940,00

0.00

99.576,00

0.00

99.576,00

0.00

0.00

0.00

99.576,00

0.00

2.967.364,00
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8. Huadhenie afatgjata
Huadheniet prej 19.112.978,00 Lek (2008: 20.146.878) përfaqësojne hua te dhena punonjesve te shoqerisë. Investimi është i konsideruar si
vlefshëm për shitje dhe e mbajtur me kosto si pasojë e mungesës së cmuarjes së vlerës së drejtë të këtij aktivi. Huadheniet afatgjata me 31 Dhjetor
2009 paraqiten me poshtë:
31 Dhjetor 2009

Huadhënie afatgjatë

31 Dhjetor 2008

Ndryshimi

19.112.978,00

20.146.878,00

1.033.900,00

19.112.978,00

20.146.878,00

1.033.900,00

Ne menyre analitike kjo llogari paraqitet si me poshte vijon:
31 Dhjetor 2009
Met Kalaja
Gjin Rosaj
Dashnor Saliaj
Myzafer Lezha
Muhamet Hasanaj
Gazment Vuthi
Anastas Dona
Elida Janina
Gani Balla
Diana Gaziu
Ymer Balla
Skender Bega

3.833.178,00
1.942.320,00
1.086.570,00
301.000,00
0
2.133.910,00
1.206.650,00
1.808.750,00
2.804.750,00
1.288.300,00
1.882.580,00
824.970,00
19.112.978,00

9. Tatime te shtyra
Paraqiten per vleren 1.452.046,00 leke, zvogeluar nga viti 2008 per shumen 13.908.769,00 e cila ka kaluar ne pasqyren shpenzime e te
ardhurave.( amorizimi sipas fiskut me i madh se amortizimi menazherial).
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10. Inventarët
Inventarët me 31 Dhjetor 2008 dhe 2007 mund te paraqitet si me poshtë:

Materiale ndihmës
Lëndë djegëse
Pjesë ndërrimi
Materiale të tjera
Zhvleresim I materialeve stok e me qarkullim
ndadalshem

31 Dhjetor 2009
201.735.538,02
979.174,00
272.550.384,18
85.074.449,22

31 Dhjetor 2008
159,462,106.72
259,380.00
140,943,402.01
44,524,915.35

-1.158.379,00
559.181.166,42

-1,158,379.00
344.031.425,08

11. Llogari te arketueshme tregtare
Kërkesat për arkëtim me 31 Dhjetor 2009 përfaqësojnë te arketueshmet nga transmetimi i energjise. Ne fund te vitit nuk ka njohje te zhvlerësimit te
kërkesave për arkëtim te debitorëve.

Klientë për mallra, produkte e shërbime
Paradhënie për punonjësit
Detyrime per paga paterhequra
Shteti – TVSH e zbritshme
Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë
Tatim ne burim

a
b
c
d

31 Dhjetor 2009
1.508.097.402,15
1.163.471,92
(20.537,00)
210.387.499,34
1.739.543.580,60
-8.292,00
3.459.163.125,39

31 Dhjetor 2008
2.520.845.418,30
607.202,74
26.087,00
232.863.660,43
15.011.909,90
2.769.354.278,37

11.a - Kliente per mallra te shitura gjate vitit 2009, paraqitet si me poshte:
OSSH sha
KESH sha
Hec Vau Dejes

31 Dhjetor 2009
1.141.236.370,40
350.839.426,06
2.980.581,60
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Drej.Tensionit te Larte Tirane
DTSO Greece
Energy Financing Team Zvicer
GSA
OST (telefonat vodafon)
Darfo
TEC Ballsh

4.307.081,70
2.659.097,99
105.012,00
6.196.906,20
(258.343,40)
(54.559,40)
85.829,00
1.508.097.402,15

11.b - Paradhenie per punonjesit dhe Detyrime per paga te paterhequra
Shuma e këtyre llogarive ta paraqitura me lart me date 31 Dhjetor 2009 paraqitet si me poshte:
31 Dhjetor 2009
Bledar Qira
Aleksandra Kondi
Punonjesit e Titan
Shqiponja Isufi
Alltane Ymeraj
Rep.Linjave
Nazif Xherija
Harilla Bullgari
Ervin Kasa
Paradhenie
Trasheguar nga HEC Fierz
Trasheguar nga HEC Vau Dejes
Romeo Rumija
Edmond Haxhia
Engjell Zeqo
Leonard Doda

165.660,00
272.320,00
450.800,00
13.750,00
2.227,00
15.000,00
14.000,00
25.457,00
14.850,00
19.150,00
22.720,00
63.687,92
16.180,00
16.370,00
36.300,00
15.000,00
1.163.471,92
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11.c - TVSH
Ne shumen 210.387.499,34 leke.

11.d - Debitore te tjere
Debitore te tjere me date 31 Dhjetor 2009, paraqiten si me poshte:

H.Peti
Sig Shoq Burrel
Kombinati metalurgjik
Sig Shoq Elbasan
Magazina Maliq (vjedhur)
Ndermarja e riparimeve Elbasan
Asistence
Sig shoq
Zef Ndoci
Karburanti Puke
Pjerin Gjoka
Sig Shoq Shkodra
Page me shume
DFE Durres
Skenderi G
KESH sha ( per asete ne pritje)
Paguar teper Tatim ne burim (Projekti PIU )

31 Dhjetor 2009
761.189,00
38.986,00
12.116.722,00
326.234,00
38.508,60
1.024.525,00
689.105,00
40.814,00
909,00
40.000,00
4.500,00
150.965,00
29.806,00
41.245,00
3.227,00
1.722.008.036,00
2.228.809,00
1.739.543.580,60
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12. Tatim aktual i paguar teper
Llogaria Tatim aktual i paguar teper me date 31 Dhjetor 2009 perfaqeson tatimin e fitimit te paguar me shume ndaj organeve tatimore pas zbritjes se
Tatimit te fitimit te llogaritur per vitin 2009, si me poshte:

Teprica me date 31.12.2008
Parapaguar gjate vitit 2009
Llogaritur Shpenzim Tatim fitimi 2009
Teprica me date 31.12.2008

Shuman e leke
27,986,534.25
102.000.000,00
(37.196.581,99)
92.789.952,26

13. Mjete monetare dhe ekuivalente me to
Mjetet monetare dhe ekuivalente me to ne 31 Dhjetor 2009 paraqiten si me poshtë:
31 Dhjetor 2009
Vlera monetare bankare, në lekë
Vlera monetare, në monedha të huaja
Vlera monetare në arkë
Vlera monetare ne arke, në lekë
Vlera monetare, në monedha të huaja

335.549.155,65
21.164.412,01
92.684,50

31 Dhjetor 2008

44,72

282,256,029.51
2,640,357.76
14,908.00
56,639.50
64.37

356.806.296,88

284,967,999.14

14. Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra
Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra me 31 Dhjetor 2009 mund te paraqiten si me poshtë:

Shpenzime te llogaritura
Shpenzime të periudhave të ardhme
Parapagime

31 Dhjetor 2009
28.504.910,00
915.217.916,18
943.722.827,14

31 Dhjetor 2008
(28.494.422,00)

(28.494.422,00)
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Shpenzime te periudhave te ardhme perfaqesojne konsulenca spanjolle.

Parapagimet perbehen nga shumat e dhena per ndertimin e linjes 400 kV me Malin e zi, project i cili zbatohet nga Shoqeria Dalekovod
Croatia.

Dalekovod
ABB & Falcone
Koncar -APL 2
SAE & Terna
MVV Decon -konsulence
Fichtner-konsulence
DFE Durres

31 Dhjetor 2009
76.421.082,50
537.467.439,68
230.766.991,00
50.246.117,00
5.809.277,00
14.273.139,00
233.870,00

31 Dhjetor 2008
290.831.382,06

915.217.916,18

290.831.382,06

15. Kapitali aksionar
Me 31 Dhjetor 2008 vlera e kapitalit aksionar te autorizuar, rregjistruar dhe paguar e Shoqërisë është 1,843,947 aksione (2007: 1,843,947 aksione)
me vlere prej Lek 1,000 për aksion. Me poshtë jepet përmbledhja e kapitalit aksionar ne fund te vitit :

% ne Kapital
Ministria Ekonomise
Tragtise dhe Energjitikes

Vlefta e Kapitalit

Numri aksioneve

100.00

1.703.055.000,00

1.703.055

100.00

1.703.055.000,00

1.703.055

Gjate vitit eshte kryer veprim ligjor ne lidhje me ndryshimin e kapitalin aksioner te shoqerise, mbeshteur ne URDHER Nr.675 date 20.08.2009
te Ministris e Ekonomis Tregetare dhe Energjetikes ( Drejtoria e Administrimit te Prones Publike) eshte bere nje zvogelim kapitali themeltar ne vleren
140.892.000, pasqyruar edhe ne dokumentet ligjore te Saj.
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16. Huate afatgjata
Huatë afatgjata më 31 Dhjetor 2009 si me poshtë:

31 Dhjetor 2009
Ministria e Financave – 30 % e Huase
Huamarrjet afatgjatë

31 Dhjetor 2008

542.241.848,00
12.158.051.730,21
12.700.293.578,21

150.000.000,00
6.561.660.321,07
6.711.660.321,07

16. Huate afatgjata (vazhdim)
SAE & Terna
ABB
Koncar
Tecsult Sogreah
Word bank 40870
EBRD 36112
KFW linja Tirane Podgorice
Rikonstruktimi teknik menaxhues
Comm.AID 98
23830-EBRD (zgjerim I N/st Tr 1 AT 63 MVA)
802-EBRD ( N/st Zemblak 1,Lonja 220 kv El 1-El 2)
ALB 01 Babica , linja
ALB 01 Japan (JBIC)
SECO 10,989,653,75 chf
SECO
EIB_PTDP_21264
Reabilitimi I Hec-eve te Kaskades se Drinit (JBIC)
Expotfinans - Norway (10 60 07)
KFW - Gjermani (BISABU)

713.131.869,70
604.249.238,11
202.213.578,70
37.617.934,17

5.169.120,54
4.379.887,20
1.465.740,64
411.845,13

EUR
EUR
EUR
CAD

133.526.852,03
22.073.600,00
2.921.455.452,70
526.366.018,48
5.160.634.543,89
208.236.115
146.363.228
816.828.130
1.987.491.935
30.238.973
1.301.258.268
842.553
1.425.455.279

1.393.663,00
160.000,00
21.176.105,05
3.815.352,41
1.509.395
1.060.911
5.920.761
22.083.243.723
29.154.429
13.986.009
8.794
10.332.381

EUR
EUR
EUR
KRW
JPY
Leke
USD
EUR

260.160.510
228.800.745
126.134.095

250.829.647
2.388.067
914.279

JPY
USD
EUR

USD
EURO
EURO
EURO
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Word Bank 38720 Alb
EBRD 33833
EIB 22706 Vlora Tec 232
Word bank 36710

HUA Ministria Financave
N/stacioni Kalimash

34.186.394
51.722.510
160.033.600
219.666.050
6.997.418.386,29

356.789
374.909
1.160.000
2.292.726

USD
EURO
EURO
USD

542.241.848,00
12.700.294.778,18
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Kesti i huave afatgjata me date 31 Dhjetor 2009, eshte llogaritur ne pasqyrat financiare te
Shoqerise, eshte kontabilizuar sipas Marreveshjet e nenhuave me Shoqerine KESH sh a.Ne
kontabilitet jane pasqyruar edhe shpenzimet per interesat e huave.( interesat jane pasqyruar nje
pjese ne shpenzime dhe nje pjese ne investime,shpenzimet per interesat qe i perkasin periudhave
te kaluara jane trajtuar si shpenzime te panjohura per efekte fiskale).

17. Grantet dhe te ardhura te shtyra
Grante te paraqitura si detyrime afatgjata me date 31 Dhjetor 2009, paraqiten si me poshte:
31 Dhjetor 2009
Grante të tjera nga KESH sh a
Grante Afatgjata – KfW Germany

31 Dhjetor 2008

31.363.392,00
503.758.939,52

33.635.296,90
483.676.523,17

535.122.331,68

517.311.820,07

18. Kreditore te tjere afat shkurter.
Gjendja e kesaj llogarie per eshte si me poshte:
Kreditore te tjere afatshkurter
31 Dhjetor 2009
SAE & Terna

88.150.224,06

Dakolovod Croatia
ABB

217.553.363,14
163.937.051,28
469.640.638,43

19. Llogari te pagueshme tregtare dhe llogari te tjera
Llogari te pagueshme tregtare dhe te tjera te pagueshme paraqiten ne bilancin kontabel te mbyllur
me 31 Dhjetor 2009, si me poshte:
31 Dhjetor 2009
Furnitorë për mallra, produkte e shërbime
Paga dhe shpërblime
Sigurime shoqërore dhe shëndetsore
Detyrime të tjera
Tatim mbi të ardhurat personale
Të tjera tatime pët’u paguar dhe për t’u kthyer
Dividentë për t’u paguar
Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë
Kreditorë të tjerë Paradhenie per Investime
Kreditorë të tjerë Garancite e punimeve

31 Dhjetor 2008

a
b
b
b
b

129.397.881,87
15.336.060,00
9.851.655,00
95.467,00
7.112.051,00

220,564,349.96
23,926,017.00
14,183,506.00
1,830,063.00
8,086,325.00

b
c
d
e

190.772.654,00
685.772.336,75

91,379,739.00
167,767,887.66
55,334,720.00
202,528,114.90

1.038.338.596,81

2,121,348,933.39
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Shenim : Llogaria « parapagime te dhena « , qe eshte analizuar ne piken 17 shenime shpjeguese
eshte llogari debitore.

19.a. Furnitorë per tu paguar
Furnitorët per mallra e sherbime me 31 Dhjetor 2009 janë te paraqitura me poshtë:
Albtelecom Tirane
INSIG
Firma Doko
Filiali elektrik Tirane
Admir Bezhani
Firma Rami
Diplomat
Ulza Ndertim
Filiali postes Tirane
UKL Tirane
Firma Flonja
Firma Ndrekaj
Nikolin Caushaj
Gazeta Standart
Media Grup
Elida Prengaj
Vaso Securiti korce
Orgocka Grill
Telecom Elbasan
Sigma
Firma Ndreu
Infosoft
Porch Albania
Vjollca Tutulaku
Myrto Security
Sabatel
Albtelecom fier
DRSHT Vlore
TeleCo &Construksion
UKL Fier
Kosta Papa
Elida Prengaj
Tregu I lire shkoder
Telekom Shkoder
Arso shkoder
Autooelite Shkoder
Becisten Shkoder
Energysolytion shkoder
Telecomi koplik
ITE 5%
Fani
Elektron
CCS Tirane
R&R
Rial iveco
S&T Alabania
CBT Gush-dhjetor
Furnitor te vjeter pa shprese
CCS

31 Dhjetor 2009
403.461,70
245.499,60
9.052.069,00
66.000,00
32.770,00
1.176.911,00
129.179,00
1.343.294,00
7.084,00
37.080,00
609.803,00
581.791,40
111.930,00
157.500,00
26.000,00
35.700,00
198.608,00
102.000,00
81.389,00
18.720,00
1.105.928,00
25.200,00
39.212,39
7.000,00
760.008,00
27.540,00
55.435,32
12.400,00
18.685,00
18.780,00
270.000,00
285.000,00
122.430,00
16.648,32
360.000,00
96.000,00
300.170,00
39.500,00
3.842,39
99.986,00
294.780,00
508,00
11.713.786,33
3.340.631,60
1.623,00
51.750,00
73.635.595,00
21.508.542,37
343.667,60
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Y.Besani
Nj.T.Larte Durres
Classic
A & A PIU
Albtelecom

267.000,00
17.760,00
30.780,00
44.640,00
66.270,46
129.397.881,87

19.b. Detyrime te tjera
Detyrime te tjera me 31 Dhjetor 2009 paraqiten me poshtë:
31 Dhjetor 2009

Paga dhe shpërblime muaji Dhjetor 2008

31 Dhjetor 2008

15.336.060,00

23.926.017,00

9.851.655,00

14.183.506,00

95.467,00

1.830.063,00

Tatim mbi të ardhurat personale

7.112.051,00

8.086.325,00

Dividentë për t’u paguar METE

190.772.654,00

91.379.739,00

223.167.887,00

139,405,650.00

Sigurime shoqërore dhe shëndetsore Dhjetor 2008
Detyrime të tjera - Perfitime te punonjesve viti 2008

19.c. Kreditore te tjere afatshkurter me date 31 Dhjetor 2009, paraqitet si me poshte:

En Bi Power (5%,10% e investimeve)
Albletkom Tirane
Nazeri( Rojet private)
Vodafon
AMC
Sindikata
Filiali elektrik Tirane
Porch Albania
METE njoftim gazete
Firma Fitorja 5%
Firma Fani 5%
Projekt 2000 5%
Elbndertuesi 5%
Ymato
Xhovan Ziu
KPMG (auditimi bilancit 2008-2009)
Ekspertet kontabel nga METE
N/st babice diference
diferenca
Dalekovod
SAE Itali
Dertyrime per A2A-Itali
Nd/ja ujesjelles Q.Tirane

31 Dhjetor 2009
30.094.972,00
497.406,00
1.138.905,00
948.951,00
278.798,00
21.300,00
209.040,00
42.000,00
140.000,00
183.362,00
121.237,00
539.494,00
91.715,00
34.984,00
(34.950,00)
3.743.010,00
2.800.000,00
114.351,73
(34,88)
337.824.397,19
249.003.519,92
4.138.799,35
33.778.222,20
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Sofika Prifti
Nj/karburanteve Tirane
Ferlut Auto shpk Tirane
Rinas Albtransporti Tirane
Ujesjelles kanalizime tirane
Ujesjellesi Lac
ujesjelles kanalizime Kavaje
Alban Tirana Merita Alla
Ujesjelli rrogozhine
Ujesjelles Durres
Telekom durres
Te ardhura 7127
Sig shoq Tirana
Paisjet e reabilitimit nga OST per sistemin
Sig shoq Elbasan

237.530,00
4.980,00
4.281,00
726.300,00
88.554,00
23.688,00
4.224,00
582.000,00
9.920,00
42.477,00
5.786,50
3.253.483,00
36.504,00
15.034.454,00
8.640,90
685.772.336,75

20. Ortak – Mardhenie me kapitalin

31 Dhjetor 2009

31 Dhjetor 2008

Të drejta ndaj pronarëve për kapitalin e
nënshkruar
1.406.016.902,00

0.00

Ne kete shume perfshihet diferenca e vleres se n/st te Babices te mare nga KESH sha ne 31.12.2006. Per
kete asset eshte marre huaja ne momentin e ndarjes se shoqerise me KESh sha por nuk eshte parashikuar si
nje e drejte e shoqerise per asete qe do te mereshin me vone. Kjo shifer ka zvogeluar kapitalin themeltar ne
momentin e ndarjes dhe duhet te sistemohet me kete post.

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

Shitje e punimeve dhe e shërbimeve
Shitje mallrash

31 Dhjetor 2009
3.128.813.829,22

31 Dhjetor 2008
2.924.763.382,72
1.972.838,80

3.128.813.829,22

2.926.736.221,52

31 Dhjetor 2009
18.405.771,00

31 Dhjetor 2008

22. Te ardhura te tjera
Te ardhurat e tjera paraqiten si me poshtë:

Të ardhura te tjera
Prodhimi i AA materialë
Të ardhura nga grantet
Të ardhura të tjera
Të ardhura nga rivlerësimi/shitja e aktiveve

2.271.904,00
6.274.023,45
26.951.698,45

1,45
2.406.879,39
16.348.810,87
18.755.691,71
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23. Materiale e sherbime
Shpenzimet per materiale e sherbime per vitet 2009 paraqiten si me poshtë:

31 Dhjetor 2009

31 Dhjetor 2008

Blerje/Shpenzime të materialeve.

33.624.279,80

32.632.801,00

Blerje/Shpenzime të materialeve të tjera

55.197.772,48

48.939.186,79

Blerje/Shpenzime mallrash, shërbimesh

3.616.420,00

3.631.953,54

411.630,39

2.112.434,41

165.128.459,93

204.205.872,88

257.978.562,60

291.522.248,62

Blerje /Shpenzime të tjera
Shpenzimet nga tranzitimi energjise

24. Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit
Keto shpenzime per vitin 2009 paraqiten si me poshtë:
31 Dhjetor 2009
0

31 Dhjetor 2008
2.368.584,00

2.729.497,00

1.302.480,00

35.971.579,75

26.322.764,77

894.449,66

382.943,67

Kërkime dhe studime

28.494.421,00

28.494.421,00

Të tjera

24.360.767,67

10.126.137,10

Personel jashtë njesisë

25.964.622,25

29.162.014,07

1.719.000,00

1.275.567,00

Transferime, udhëtime, dieta

80.699.417,72

71.246.220,14

Shpenzime postare dhe telekomunikimi

26.380.271,57

29.001.966,57

760.078,24

602.023,17
315.983,00

Taksa dhe tarifa vendore

3.022.617,00

1.550.175,00

Taksa e regjistrimit

3.908.181,00

3.398.624,00

Tatime të tjera
Subvencione të dhëna

688.639,00
2.454.000,00

786.300,00
979.860,00

Shpenzime për pritje dhe përfaqësime

3.665.310,00

1.798.381,60

Shërbime nga të tretët
Qira
Mirëmbajtje dhe riparime
Sigurime

Publicitet, reklama

Shpenzime për shërbimet bankare
Taksa, tarifa doganore
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Gjoba dhe dëmshpërblime
Shpenzime të tjera

306.122,00

5.387.148,14

3.759.251,94

27.296,69

245.778.225,80

214.528.889,92

25. Shpenzime te personelit
Shpenzimet te personelit per vitet 2009 jane paraqitur si me poshte:
31 Dhjetor 2009
Shpenzime për personelin
Pagat dhe shpërblimet e personelit
Sigurimet shoqërore dhe shëndetsore

31 Dhjetor 2008
-

402.005.029,00

358.804.019,00

81.855.216,00

84.602.713,50

-

861.644,00

123.114.679,00

103.544.052,00

606.974.924,00

547.812.428,50

Leje te zakonshme te papaguara 2008
Shpenzime të tjera për personelin

-

Numri i punonjesve ne date 31 Dhjetor 2009 eshte 664 punonjes.

26. Amortizimi dhe zhvleresimi
31 Dhjetor 2009
Amortizimet e aktiveve afatgjatë
Provizione për zhvlerësimin e aktiveve financiare
Shpenzime të tjera

546.449.437,28

546.449.437,28

31 Dhjetor 2008
650.007.751,31
1.158.379,00

651.166.130,31

27. Te ardhura dhe shpenzime financiare
Te ardhurat dhe shpenzimet financiare paraqiten si me poshtë:
Shpenzime financiare
Shpenzime financiare të tjera
Humbje nga këmbimet dhe perkthimet valutore
Shpenzime per Intresa

Të ardhura financiare
Të ardhura nga interesat
Të ardhura të tjera financiare
Fitim nga këmbimet valutore

31 Dhjetor 2009
1.025.273,00
470.293.298,80
962.789.220,05

31 Dhjetor 2008
17.558.306,93

1.434.107.791,85

17.558.306,93

31 Dhjetor 2009
2.258.843,12
7.997.879,37
4.310.506,31
14.567.228,80

31 Dhjetor 2008
1.020.854,00
3.643.386,26
4.664.240,26
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28. Tatim fitimi
Me poshtë jepet një rakordim i tatim fitimit te llogaritur me normën e aplikueshme te interesit.
Te njohura ne pasqyrat financiare:

Viti 2009

Viti 2008

Fitimi (humbja) para tatimit
Amortizim mbi normat tatimore
Shpenzime te panjohura
Zhvleresim I Inventareve
Baza llogaritjes tatim fitimit

79.043.814,94
0
292.922.004,94
371.965.819,88

1.227.568.149,21
28.828.719,14
5.387.148,14
1.158.379,00
1.262.942.395,49

Shpenzim per tatim fitimi

-37.196.581,99

-126.294.239,55

Tatime te shtyra

-13.908.769,00

3.091.815,36

27.938.463,95

1.104.365.725,02

Fitimi (humbja) neto e vitit financiar

Tatimi mbi fitimin ne Shqipëri ka normën 10% e te ardhurave te taksueshme.
Per te vendosur rezultatin neto te vitit 2009 shoqeria ka bere sistemimet e nevojshme te
percaktuara ne ligjin per tatimin mbi te ardhurat, te konsideruara si Shpenzime te pazbritshme per
qellimin e percaktimit te rezultatit fiskal, te cilat pasqyrohen si me poshte:

28. Angazhimet dhe detyrimet te shtyra
Angazhime te kapitalit
Shoqëria me 31 Dhjetor 2009 nuk ka angazhime kontraktuale.
Procedurat ligjore
Çështje me autoritetet fiskale
Shoqeria gjate vitit 2009 nuk ka ceshtje gjyqsore me autoritetet fiskale.
Çështje te tjera
Shoqeria OST sha qe prej dates 1 Janar 2009 dhe ne vazhdim eshte e detyruar te aplikoje
Standartet Nderkombetare te Raportimit Financiar ne zbatim te Ligjit 9228 date 29.04.2004, te
ndryshuar dhe vendimit te Keshillit te Ministrave 742 date 7.11.2007 “Per kriteret e perzgjedhjes se
njesive ekonomike qe duhet te zbatojne SNK”. Aplikimi i ketyre Standarteve kerkon qe te zbatohet
edhe SNRF 1, “Adoptimi per here te pare i SNRF”. Ky projekt ishte bere nga shoqeria konsulente e
perzgjedhur PWC, e cila kishte hartuar PF te vitit 2007 sipas SNRF.
Me shkresen 2948/1 date 16.04.2009 te Ministrise se Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes jane
miratuar keto PF por pa marre ne konsiderate Testin e zhvleresimit te Aktiveve Fikse i hartuar per
asatet e KESH sh a.
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