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RAPORTI I AUDITUESVE TË PAVARUR 
 

Për Aksionerët e CEZ SHPERNDARJE sh.a.: 
 
Ne kemi audituar pasqyrat financiare të CEZ SHPERNDARJE sh.a., të cilat përmbajnë pasqyrën e 
pozicionit financiar më datë 31 Dhjetor 2010, pasqyrën e të ardhurave gjithëperfshirëse, pasqyrën e 
ndryshimeve të kapitalit dhe pasqyrën e fluksit të parasë për vitin ushtrimor të mbyllur në këtë datë, 
dhe një përmbledhje të politikave të rëndësishme kontabël si dhe shënime të tjera sqaruese.  
 
Përgjegjësia e Drejtimit për Pasqyrat Financiare  
 
Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e sinqertë të këtyre pasqyrave financiare në 
përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financial (SNRF) siç janë lëshuar nga Bordi 
Ndërkombëtar I Standardeve të Kontabilitetit. Kjo përgjegjësi përfshin: hartimin, zbatimin dhe 
ruajtjen e kontrollit të brendshëm, I cili është I rëndësishem për përgatitjen dhe paraqitjen e sinqertë 
të pasqyrave financiare pa anomali materiale, që mund të jenë pasojë e mashtrimit, apo e gabimeve; 
përzgjedhjen dhe aplikimin e politikave kontabël të duhura; dhe bërjen e çmuarjeve kontabël të cilat 
janë të arsyeshme për rrethanat.  
 
Përgjegjësia e Audituesve 
 
Përgjegjësia jonë është që, duke u bazuar në auditimin tonë, të shprehim një opinion mbi këto 
pasqyra financiare. Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të 
Auditimit. Këto standarte kërkojnë që ne t’u përmbahemi kërkesave etike të përshtatshme, dhe të 
planifikojmë dhe të kryejmë auditimin për të fituar siguri të arsyeshme që pasqyrat financiare nuk 
përmbajnë anomali materiale.  
 
Auditimi përfshin kryerjen e proçedurave për të siguruar evidencë që mbështet tepricat dhe 
informacionet e dhëna në pasqyrat financiare. Proçedurat e përzgjedhura janë në varësi të gjykimit 
tonë, përfshirë këtu vlerësimin e rreziqeve të anomalive materiale në pasqyrat financiare, prej 
mashtrimit apo gabimit. Në kryerjen e këtyre vlerësimeve të rrezikut, ne shqyrtojme kontrollin e 
brendshëm I cili është I rëndësishëm për përgatitjen dhe paraqitjen e sinqertë të pasqyrave 
financiare, me qëllim hartimin e proçedurave të auditimit që janë të përshtatshme për rrethanat, por 
që nuk kanë për qëllim shprehjen e një opinioni për efektivitetin e kontrollit të brendshëm të 
entitetit. Auditimi përfshin gjithashtu, vlerësimin e përshtatshmërisë së parimeve kontabël të 
përdorura dhe të çmuarjeve të rëndësishme të bëra nga Drejtimi, si dhe vlerësimin e paraqitjes së 
përgjithshme të pasqyrave financiare.  
 
Ne besojmë se evidenca e auditimit jep një bazë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për opinionin 
tonë.  
 
Baza për Opinionin e Kualifikuar 
 
Ne nuk kemi audituar gjendjet e llogarive më 31 Dhjetor 2009 dhe e kishim të pamundur të kryenim 
proçedura alternative auditimi për të verifikuar çeljen e llogarive për vitin ushtrimor. Meqënëse 
çeljet e llogarive përcaktojnë dhe rezultatin e vitit ushtrimor ne e kemi të pamundur të shprehim, 
dhe rrjedhimisht nuk shprehim, një opinion mbi pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse, pasqyrën 
e ndryshimeve të kapitalit dhe pasqyren e fluksit të parasë deri më 31 Dhjetor 2010 apo mbi çdo të 
dhënë financiare krahasuese të 2009 që është e përfshirë në pasqyrat financiare.  

http://www.ey.com


 

 

Opinioni i Kualifikuar 

Sipas opinionit tonë, pasqyrat e pozicionit financiar japin një pamje të vërtetë dhe të drejtë 
paraqesin në mënyrë të sinqertë, në të gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar të CEZ 
SHPERNDARJE sh.a. deri më 31 Dhjetor 2010, në përputhje me SNRF.   
  
Theksim i çështjeve 

Tërheqim vëmendjen ndaj Shënimit 5 të pasqyrave financiare, I cili përcakton se çertifikatat e 
pronësisë së tokave dhe ndërtesave të Shoqërisë që duhet të transferoheshin nga KESH gjatë 
momentit të shpërndarjes së Shoqërisë ende nuk janë finalizuar. Rrjedhimisht, këto toka dhe 
ndërtesa nuk janë regjistruar në mënyrë të rregullt në Regjistrin e Hipotekës. Opinioni ynë nuk 
kualifikohet në lidhje me këtë çështje.  
 
Çështje të tjera 

Pasqyrat Financiare deri më 31 Dhjetor 2009, dhe për vitin ushtrimor të mbyllur deri në këtë datë, 
janë audituar nga auditorë të tjerë të cilët kanë dhënë opinion të pakualifikuar për këto pasqyra 
financiare nëpërmjet raportit të lëshuar më 2 Qershor 2010.  
 
 

Еrnst & Young Certified Auditors Sh.p.k. Skopje - Tirana Branch  
 
 
 
18 Mars 2011  
Tirana, Albania 
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PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR në 31 Dhjetor 2010 
 
(Të gjitha shumat shprehen në mijëra lekë)  
  
  Shënime  31-Dhj-10  31-Dhj-09 

AKTIVET  
Aktivet afatgjata  
Aktive afatgjata materiale 5 28,885,564 27,869,329
Aktive afatgjata jomateriale 5 25,956 -
Aktive financiare  6 12,282 7,800 
  28,923,802 27,877,129 
Aktivet afatshkrutra   
Inventaret 7 1,086,556 765,059 
Llogari të arkëtueshme tregtare, neto 8 6,904,398 6,365,115 
Të tjera të arkëtueshme, neto 9 339,341 96,751 
Aktive monetare  10 510,241 564,358 
Të ardhura të perllogaritura  1,638,980 -
  10,479,516 7,791,283 
Totali i AKTIVEVE   39,403,318 35,668,412 

  
KAPITALI dhe DETYRIMET   
Kapitali i aksionerëve   
Kapitali aksioner                 30,099,102 30,099,102 

Rezerva të tjera   2,916,011 2,916,011 
Humbje të akumuluara               (24,968,464)        (6,635,228) 

Të ardhurat totale vjetore                 (5,352,317)      (18,333,236) 
 Kapitali total  2,694,332 8,046,649 
  
Detyrimet   
Detyrimet afatgjata  
Huatë afatgjata, neto 11               12,564,745 10,400,135 
Provizione 0 12,123 735,017
  12,576,868 11,135,152 
Detyrimet afatshkurtra  
Llogari të pagueshme  12                 9,808,719 7,515,898 
Detyrimet e sigurimeve shoqërore 13                    216,685 172,229 
Tatim mbi të ardhurat  523,219 -
Pjesë afatshkurter e huave afatgjata  11                 1,529,377 1,339,061 
Hua afatshkurtra 11 8,436,102 6,164,331
Detyrime të tjera afatshkurtra   14 2,048,174 1,295,092 
Provizione  0                 1,569,842 -
  
  24,132,118 16,486,611 
Detyrimet totale   36,708,986 27,621,763 
Totali i kapitalit dhe detyrimeve   39,403,318 35,668,412 

 
Keto pasqyra financiare duhet te lexohen bashke me shenimet shpjeguese nga faqja 5 deri në faqen 31.
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PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE PËR VITIN 2010 
 
 

 Shënim 2010  2009 
  Të ardhurat     

Shitja e energjisë   16 41,808,400   36,568,026  
Të ardhura të tjera 17 380,948   353,770  

Totali i të ardhurave  42,189,348  36,921,796  
     
Energjia e blerë  18 (21,193,983)  (19,146,644) 
Tarifat e transmetimit   (3,768,798)  (3,106,391) 
Lëndë e parë dhe materiale konsumi të përdorura  (794,348)  (735,055) 
Shpenzime për personelin  19 (3,397,966)  (3,764,216) 
Zhvlerësimi dhe amortizimi  5 (3,167,544)  (2,955,956) 
Nxerrja jashtë përdorimit e aseteve    -   (1,159,539) 
Të ardhura të tjera (shpenzime), neto  20 (11,813,116)  (22,378,831) 

Të ardhura operative (shpenzime)   (44,135,755)  (53,246,632) 
     
Fitimi (humbja) operativ   (1,946,407)  (16,324,836) 

     
Të ardhura financiare   267,740   7,508  
Shpenzime financiare   (2,119,507)  (1,921,907) 

Të ardhura financiare (shpenzime), neto 21 (1,851,767)  (1,914,399) 
     
Humbja para taksave  (3,798,174)  (18,239,235) 
     
Shpenzim tatim fitimi 23 (1,554,143)  (94,001) 
Humbja e vitit ushtrimor  (5,352,317)  (18,333,236) 
     
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse  -  - 
Totali i të ardhurave  (5,352,317)  (18,333,236) 
     
Të ardhura (humbjet) neto për aksion (lekë për aksion)     
Fitimet bazë për aksion  (178)  (609) 
Fitimet e pakësuara për aksion  (178)  (609) 
     
Numri mesatar i aksioneve ekzistuese     
Bazë  30,099,102  30,099,102 
Të pakësuara  30,099,102  30,099,102 
     

 

 
Këto pasqyra financiare duhet te lexohen bashke me shënimet shpjeguese nga faqja 5 deri në faqen 31.
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PASQYRA E FLUKSEVE MONETARE për vitin 2010 
 

 (Të gjitha vlerat janë shprehur në mijë lekë)    Viti i mbyllur në dhjetor  

  Shënim  2010  2009 
Aktivitete operative:       

Humbje per periudhën, para tatimit mbi fitimin     (3,798,174)  (18,239,235) 
Korrigjuar për:       

Zhvlerësimi dhe amortizimi   5  3,167,544   2,955,956  
Humbjet (fitimet) nga kursi i shkëmbimit valuator, 
neto   21  1,186,383  1,370,151 
Vlerësimi i rezervave,  provizioneve dhe 
korrigjimeve të tjera  

 
  9,531,295   - 

Shpenzime interesi dhe të ardhura interesi   21  551,022   363,966  
Ndryshime në kapitalin qarkullues:       

Materialet dhe funizimet    (321,497)  2,216,644  
Llogari të arkëtueshme  8  (10,608,952)  4,306,959 

Aktive të tjera afatshkrurtra     (325,937)  2,840,838  
Aktive dhe detyrime të tjera  12  2,966,150   1,976,800  
Aktive monetare të gjeneruara nga veprimtaria e 
kompanisë     2,347,834   (2,207,921)  

Interesi i paguar  21  (605,384)  (363,966) 

Interesi i marrë  21  29,123   - 
Tatimi mbi fitimin e paguar  23  (1,056,923)  (94,001) 
Aktive monetare neto nga aktivitetet operative të 
kompanisë    714,650   (2,665,888) 

Aktivitetet investuese:       
Shtesa ne AAM  5  (1,929,853)  (1,403,800) 
Flukse monetare hyrëse  nga shtitjet e aktiveve afatgjata  5  73,957   - 
Aktive monetare neto përdorur në aktivitetet 
investuese    (1,855,896)  (1,403,800) 
Aktivitete financuese:       

Flukse monetare hyrëse nga huatë   11  4,944,891  (1,370,150) 
Pagesat e huave  11  (3,870,122)  5,160,101 

Aktive monetare neto nga aktivitetet financuese    1,074,769  3,789,951 
Efekti neto nga diferencat e kurseve të këmbimit    12,359  - 

Ulja neto në aktivet monetare     (54,117)  (279,737) 

Aktivet monetare në fillim të periudhës     564,358   844,095  

Aktivet monetare në fund të periudhës    510,241   564,358  
 

Këto pasqyra financiare duhet te lexohen bashke me shënimet shpjeguese nga faqja 5 deri në faqen 31.  
 





CEZ SHPERNDARJE  SH.A. 
SHENIMET SHPJEGUESE TE PASQYRAVE FINANCIARE PER VITIN E MBYLLUR ME 31 DHJETOR  2010 
 
(TE GJITHA VLERAT  JEPEN NE MIJE LEKE, PERVECSE NE RASTET KUR SHPREHET NDRYSHE) 
 

 

5 
 

 

1. Informacion i Pergjithshem 

Më 24 shtator 2010, CEZ a.s dhe qeveria shqiptare shpallën riemërtimin e Operatori i Sistemit te 
Shperndarjes, duke e ndryshuar emrin e kompanisë nga OSSH sh.a në CEZ Shperndarje sh.a.   
CEZ Shperndarje sh.a ose  “Kompania”) është pergjegjësja e vetme për shpërndarjen e energjisë elektrike në 
Shqipëri. CEZ Shperndarje sh.a është aktualisht e organizuar në katër divizione: shitja, shpërndarja, financa 
dhe administrimi i përgjithshëm, si edhe në katër rajone të shpërndarjes: rajoni verior, rajoni qendror, rajoni 
juglindor dhe rajoni jugperëndimor.  
 
OSSH u krijua si shoqeri aksionere më 19 qershor 2007, duke u bazuar në Vendimin nr. 862 të Këshillit të 
Ministrave, të datës 20 dhjetor 2006. Kjo Kompani u themeluar si rezultat i ndarjes nga Korporata 
Elektroenergjitike Shqiptare sh.a (“KESH” ose "Kompania Mëmë") dhe filloi aktivitetin e saj operativ që prej 1 
janarit 2007.Pjesa më e madhe e aseteve dhe detyrimeve iu transferuan to CEZ Shpërndarje sh.a gjatë 
procesit të ndarjes dhe vitit në fjalë.  
 
Më 29 maj 2009, CEZ a.s,  selia e së ciles është e vendosur në Duhova 2 / 1444, 14074, 4 Pragë, Republika 
Çeke u bë pronar i 76% të aksioneve të Kompanisë. 
24% të aksioneve mbeten në pronësi të Republikës së Shqipërisë. 
  
Bordi i Drejtorëve të CEZ Shpërndarje sh.a më 31 dhjetor 2010, është i përbërë nga: 

Z. Josef HEJSEK           Kryetar 
Z. Martin NEMECEK   Anëtar 
Z. Ján IVAN                  Anëtar 

 
Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të CEZ Shpërndarje sh.a më 31 Dhjetor 2010 janë si vijon: 
 
 Z. Martin PACOVSKY Kryetar 
 Znj. Michaela ŠIMKOVÁ Nën/ Kryetar 
 Z. Petr SEDLÁK Anëtar 
 Z. Bohdan MALANIUK Anëtar 
 Z. Petr MÍKOVEC Anëtar 
 Z. Ilir CIKO Anëtar 
 
Kompania gjendet në Shqipëri. Adresa e zyrës së saj të regjistruar është në: Blloku Vasil Shanto, PO Box 259 
/ 1, Tiranë, Shqipëri. 

2. Përmbledhje e politikave te rëndësishme kontabël 

 
Politikat kryesore të kontabilitetit të aplikueshme në përgatitjen e këtyre pasqyrave financiare janë përcaktuar 
më poshtë. 

2.1. Bazat e përgatitjes 

 
Pasqyrat Financiare janë përgatitur, në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me Standardet 
Nderkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) të cilat janë lëshuar nga Bordi i Standardeve te Kontabilitetit 
(BSNK). Pasqyrat financiare janë përgatitur mbi bazën e kostos historike. 
 
Përgatitja e pasqyrave financiare në përputhje me SNRF kërkon përdorimin e disa vlerësimeve kritike të 
kontabilitetit.  Kjo përgatitje kërkon gjithashtu menaxhim për të ushtruar gjykim në procesin e aplikimit te 
politikave të kontabilitetit të kompanisë. Zonat të cilat përfshijnë një shkallë më të lartë të gjykimit ose 
kompleksitetit, apo zonat ku supozimet dhe vlerësimet janë të rëndësishme për pasqyrat financiare janë 
paraqitur në shënimin 4. 
Të dhënat krahasuese janë riklasifikuar në bazë të prezantimit të këtij viti. 
 

SHENIME MBI PASQYRAT FINANCIARE 
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(a) Adoptimi i Standardeve të reja SNRF në vitin 2010  

Politikat e adoptuara të kontabilitetit janë në përputhje më ato të vitit të mëparshëm financiar përveç atyre në 
vijim. Kompania ka adoptuar politikat e reja dhe të ndryshuara në bazë të interpretimeve të EU SNRF dhe 
KIRFN që nga 1 janari i vitit 2010: 
 
- SNRF 3 Kombinimet e Biznesit  (Të rishikuara) 
- SNK 27 Paqyra Financiare të konsoliduara dhe Individuale (Të ndryshuara) 
- SNRF 2 Pagesa te bazuara ne aksione: Pagesat ne baze Grupi te bazuara ne aksione, te paguara 

me mjete monetare  
- SNK 39 Instrumentet Financiare : Njohja dhe vlerësimi (Zërat e mbrojtur) 
- Përmirësimet në SNRFs (prill 2009) 
 
Kur adoptimi i standardit ose i interpretimit konsiderohet se ka patur një impakt mbi pasqyrat financiare ose 
performancën e kompanisë, efekti është përshkruar më poshtë: 
 
SNRF 3 Kombinimet e Biznesit  (Të rishikuara) dhe  SNK 27 Paqyra Financiare të konsoliduara dhe individuale 
(Të ndryshuara). 
Kompania adoptoi standardet e rishikuara nga 1 janari 2010. SNRF 3 (i rishikuar) prezanton ndryshime 
domethënëse në kontabilitet për kombinimet e biznesit të ndodhura pas kësaj date. Ndryshimet ndikojnë në 
vlerësimin e interesave të pakontrolluara, kontabilitetin për kostot e transaksionit, njohjen fillestare dhe 
vlerësimin më pas të  detyrimeve te kushtezuara dhe kombinimeve të biznesit të arritura në stade. Këto 
ndryshime ndikojnë në vleren e emrit te mire te njohur, në rezultatet e raportuara në periudhën kur bëhet një 
blerje, dhe rezultatet e ardhshme të raportuara. SNK 27 (i ndryshuar) kërkon që një ndryshimi i pronësisë së 
një filiali (pa humbur kontrollin) ka të bëjë me një transaksion me pronarët, në cilësinë e tyre si pronar. 
Standardi i ndryshuar ndryshon kontabilitetin për humbjet e ndodhura nga filiali, si edhe nga humbja e kontrollit 
të një filiali. Standardi i ri nuk ka ndikim as mbi pozicionin financiar as mbi performancën e Kompanisë.  
 
SNRF 2 Pagesat e bazuara ne aksione (i rishikuar) 
BSNK bëri një amendim të SNRF 2 i cili shprehte qartësisht qëllimin dhe kontabilitetin për transaksionet e 
pagesave te perbashketa te bazuara ne aksione. Kompania e adoptoi këtë amendim që nga 1 janari 2010. Nuk 
solli ndonjë impakt as mbi pozicionin financiar as mbi performancën e Kompanisë.  
 

Përmirësimet në SNRF 

Në prill të 2009, BSNK nxorri një sërë amendimesh ndaj standarteve të tij, me qëllim që të eliminonte 
mospërputhjet dhe të qartësonte formulimin. Ekzistojnë dispozita të veçanta të përkohshme për çdo standard. 
Adoptimi i amendimeve të mëposhtme, domethënës për kompaninë, solli ndryshime në politikat e kontabilitetit, 
por nuk pati ndonjë impakt as mbi pozicionin financiar as mbi performancën e Kompanisë.  

I nxjerrë në prill të 2009 

- SNRF 5 Aktivet Afatgjata te Mbajtura per Shitje dhe Operacionet jo te Vijueshme: qartëson se 
shenimet shpjeguese te kerkuara ne lidhje me operacionet jo te vijueshme janë vetëm ato që janë përcaktuar 
në SNRF 5. 
Kerkesat per dhenie informacioni te SNRF-ve te tjera jane te aplikueshme nese kerkohen ne menyre specifike 
per ato aktive afatgjata ose operacione jo te vijueshme.SNRF. Nuk pati ndonjë impakt as mbi pozicionin 
financiar as mbi performancën e Kompanisë.  
 
- SNRF 8 Segmentet e Shfrytezimit: qartëson se aktivet dhe detyrimet e segmentit duhet te raportohen 
vetem kur ato aktive apo detyrime jane perfshire ne masat e perdorura nga vendimmarresi kryesor. Nuk pati 
ndonjë impakt as mbi pozicionin financiar as mbi performancën e Kompanisë.  
  
- SNK 36 Zhvleresimi i aktiveve: qartëson se njësia më e madhe që lejohet për shperndarjen e emrit te 
mire të përftuar në një kombinim të biznesit është segmenti operativ siç përcaktohet në SNRFSNRF 8 përpara 
mbledhjes për qëllime raportuese. Nuk pati ndonjë impakt as mbi pozicionin financiar as mbi performancën e 
Kompanisë.  
 
Të gjitha standardet dhe interpretimet e tjera, aplikimi i të cilave ishte i detyrueshëm për periudhën e filluar nga 
1 janari 2010 nuk kanë pasur asnjë impakt të rëndësishëm mbi pasqyrat financiare të veçanta të kompanisë. 
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b) Standardet e reja të SNRF dhe interpretimet e KIRFN të  pamiratuara ende 

Kompania po vlerëson së fundmi impaktet potenciale të standardeve të reja dhe të rishikuara si edhe 
interpretimeve që do të vihen në zbatim duke nisur nga 1 janar 2011 ose më vonë. Standardet dhe 
interpretimet më domethënëse për aktivitetet e kompanisë janë detajuar si më poshtë: 

SNRF 9 Instrumentet financiare – Klasifikimi dhe vlerësimi 

SNRF 9 doli në nëntor të 2009 dhe synon të zëvendësojë Instrumentet Financiare të SNK 39: Njohja dhe 
vlerësimi. Standardi prezanton kërkesat e reja për klasifikimin dhe vlerësimin e aktiveve dhe detyrimeve 
financiare që duhet të aplikohen duke filluar nga 1 janari 2013. Sipas SNRF 9, të gjitha sktivet dhe detyrimet 
financiare janë njohur fillimisht me vlerën e drejte plus kostot e transaksionit. Gjithashtu standardi eliminon 
kategori të instrumentave financiare, të cilat ekzistojnë aktualisht në SNK 39: të vlefshme për shitje dhe të 
mbajtura deri ne maturim. Në tetor të 2010, BSNK i shtoi SNRF 9 kërkesat për klasikim dhe vlerësim të 
detyrimeve financiare. Pjesa më e madhe e kërkesave në SNK 39 për klasifikimin dhe vlerësimin e detyrimeve 
financiare u përfshinë të pandryshuara në SNRF 9. Kërkesat që lidhen me opsionin e vlerës së drejte për 
detyrimet financiare u ndryshuan për te adresuar riskun e vet te kreditit. Si pasojë, ndryshimet në riskun e 
kreditit nuk do të ndikojnë në përfitim apo humbje  përveçse në rastet kur detyrimi është mbajtur për tregtim. 
Në fazat e mëvonshme, BSNK do të ngrejë çështjet e zhvleresimit, kontabilitetin mbrojtes dhe mosnjohjen 
(çregjistrimin). Përmbushja e këtij projekti parashikohet të mbarojë në vitin 2011. Adoptimi i SNRF 9 nuk do të 
ketë efekt mbi klasikimin dhe vlerësimin e aktiveve dhe detyrimeve financiare të Kompanisë.  
SNK 24  Shenimet per Palet e Lidhura  
Amendamentet ndaj SNK 24 hyjnë në fuqi për vitet financiare që fillojnë më/pas 1 janarit 2011 dhe duhet të 
aplikohen në mënyrë retrospective. Standardi i rishikuar thjeshtëson kërkesat e shpalosjes për njësitë që 
kontrollohen, kontrollohen bashkërisht, ose ndikohen në mënyrë domethënëse nga një qeveri dhe qartëson 
përcaktimin e palës së lidhur. Si rezultat, një njësi e tillë raportuese përjashtohet nga kërkesat e përgjithshme 
të shpalosjes në lidhje me transaksionet dhe tepricat me qeverinë dhe njësitë që lidhen me qeverinë. Për më 
tepër standardi i rishikuar amendon përcaktimin e një pale të lidhur kur një partner i një investitori konsiderohet 
tashmë një palë e lidhur si me investitorin ashtu edhe me filialin e tij, ndërsa 2 partnerë të një njësie nuk 
konsiderohen si palë të lidhura me njëra tjetrën. Kompania nuk parashikon ndonjë impakt te rendesishem mbi 
shenimet per palet e lidhura. 
KIRFN 17 Shpërndarjet e aktiveve jomonetare tek pronarët  
Ky interpretim është efektiv për periudhat vjetore duke filluar më/pas 1 korrik 2010, megjithatë mund të lejohet 
aplikimi i tij edhe më përpara. Ai ofron orientim mbi mënyrën e shpërndarjes jomonetare tek pronarët. 
Interpretimi qartëson se kur pranohet një detyrim, si vlerësohet ai dhe aktivet e asociuara dhe kur të mos njihet 
aktivi dhe detyrimi. Kompania nuk parashikon që KIRFN 17 të ketë impakt mbi pasqyrat financiare përderisa 
Kompania nuk ka kryer shpërndarje jomonetare tek aksionerët në të kaluarën.  
SNK 32 Instrumentet Financiare: Prezantimi (Klasifikimi i çështjeve të të Drejtave) 

Në tetor 2009, BSNK nxori një amendament për SNK 32 në lidhje me klasikimin e te drejtave per emetim. 
Amendamenti është efektiv për periudhat vjetore duke filluar më/pas 1 shkurt 2010. Për te drejtat e emetimit të 
ofruara për një shumë fikse të valutës së huaj, praktika aktuale duket se i kërkon këto te drejta të konsiderohen 
si detyrime derivative. Amendamenti thekson se nëse të drejta të tilla janë emetuar në menyre përpjestimore te 
të gjithë aksioneret ekzistues te kompanise të së njëjtës kategori, për një shumë fikse të valutës, atëherë ato 
duhet të klasifikohen si kapital pavarësisht valutës në të cilën çmimi ushtrimor është denominuar. Kompania 
nuk parashikon që amendamenti do të ketë impakt mbi pozicionin financiar apo performancën e saj. 

SNRF 7 Instrumentet Financiare: Dhenia e informacioneve shpjeguese (Transferimet e Aktiveve Financiare) 

Në tetor, 2010, BSNK nxorri një amendament për SNRF 7, i cili ndihmon përdoruesit e pasqyrave financiare të 
vlerësojnë ekspozimet ndaj riskut që lidhen me tranferimet e aktiveve financiare dhe efektin e këtyre risqeve 
mbi gjendjen financiare të një njësie. Kompania nuk parashikon që amendamenti do të ketë impakt mbi 
pozicionin financiar apo performancën e saj. 

Në maj, 2010, Bordi nxorri gjithashtu një sërë amendamentesh në lidhje me standardet e tij, kryesisht për të 
eliminuar mospërputhjet dhe për të qartësuar formulimin. Kompania nuk i ka adoptuar akoma amendamentet 
por parashikohet që ndryshimet nuk do të kenë efekt material mbi pasqyrat financiare të kompanisë.   
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2.2. Këmbimi i valutës së huaj 

 (a) Monedha funksionale dhe paraqitja e te dhenave 

Pasqyrat financiare jane paraqitur ne LEK i cili eshte dhe valuta funksionale e Kompanise.  I gjithë Informacioni 
financiar i pasqyruar ne LEK eshte i perafruar ne te mijtat (nese nuk eshte shprehur ndryshe). 

(b) Kursi i këmbimit valutor më 31 dhjetor: 

  2010  2009 

LEKE per 1 EUR  138.77  137.96 

LEKE per 1 USD  104.00   95.81 

LEKE per 1 CHF  110.98   93.04 

LEKE per 100 YEN  127.90   103.70 

LEKE per 100 KRW  9.17   8.30 

LEKE per 1 XDR  160.16   149.65 
 

2.3.  Aktivet Afatgjata Materiale 

Toka dhe ndertesat perfshijne pergjithesisht nenstacione dhe ndertesa administrative per zyra. Te gjitha 
Aktivet Afatgjata Materiale (AAM) jane shfaqur me kosto historike (ashtu sic parashikohet ne paragrafin e 
meposhtem) minus zhvleresimet dhe reniet ne vlere, pervec tokes, e cila shfaqet me kosto minus renien ne 
vlere. Kosto perfshijne shpenzime qe lidhen direkt me blerjen e aktivit. Kosto e aktiveve te ndertuara vete 
perfshin koston e materialeve dhe punen direkte, cdo kosto tjeter te lidhur direkt me transformimin e e aktivit ne 
kushte pune per qellimin e tij te caktuar si dhe kostot e cmontimit dhe largimit te aktivit dhe kthimin e zones ku 
ka qene vendosur aktivi ne gjendjen e meparshme, deri në masën e pranuar sipas dispozitës së SNK 37. Cdo 
blerje programesh kompjuterike qe eshte pjese e pandashme e veprimtarise se pajisjes do te kapitalizohet si 
pjese e kesaj pajisjeje.  
 
Ne Janar 2007, AAM te Kompanise u ndane nga aktivet e KESH sh.a. Keto AAM që u ndanë, u rregjistruan me 
nje vlere te bazuar mbi vleren e mbartur te aktiveve ne pasqyrat financiare te KESH më 31 dhjetor 2006. 
Kompania mëmë ka zgjedhur te vlerësojë nje pjese te konsiderueshme te AAM te veta pergjate kalimit të saj 
në SNRF më 1 janar 2006 me vleren e drejte bazuar ne vleresimin e bere nga nje vleresues i pavarur qe prej 
31 Dhjetor 2003, dhe ka perdorur keto shuma si baze per kosto te konsideruara per qellime raportimi ne baze 
te SNRF ne daten e rivleresimit. 
 
Kostoja e zevendesimit te nje pjese te AAM njihet ne vleren e mbetur te AAM vetem nese eshte e mundshme 
qe perfitime te ardhshme ekonomike te lidhura me kete pjese te zevendesuar do te rrjedhin ne Kompani si dhe 
nqs kostoja e saj mund te vlerësohet ne menyre te besueshme. Kostot ditore te mirembajtjes dhe te tjera te 
lidhura me AAM do te njihen ne shpenzimet e periudhes perkatese qe ato ndodhin. 

Zhvleresimi 

Kompania zhvlereson koston fillestare të AAM minus vleren e rikuperueshme duke perdorur metoden lineare 
te zhvleresimit pergjate jetes ekonomike te vleresuar. Çdo pjesë e njësisë së AAM me një kosto që është 
domethënëse në lidhje me koston totale të njësisë zhvlerësohet veçmas. Tabela e meposhtme shfaq kohen e 
perdorimit te vleresuar te aktiveve: 
 

 Jetëgjatësia (në vite) 
  Ndertesa dhe struktura 20 – 50 
Makineri dhe pajisje 4 – 25 
Mjete transporti 4 – 20 
Pajisje zyre 8 – 15 

 
Vlera e mbetur e aktiveve, jetëgjatësia dhe metodat e zhvlerësimit janë rishikuar, rregulluar aty ku është e 
nevojshme, në fund të çdo viti financiar. 
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2.4. Rënia në vlerë e aktiveve jo-financiare 

 
Vlerat e mbartura e aktiveve jo-financiare te Kompanise, pervec inventareve dhe tatimit te shtyre si aktiv, do te 
rishikohen ne cdo date raportimi per te percaktuar nese ka ndonje indikacion per renie ne vlere. Nëse ekziston 
ndonje indikacion i tille, vlera e perftueshme e aktivit duhet te vleresohet. Humbja nga renia ne vlere e aktivit 
njihet, kur vlera e mbartur eshte me e larte se vlera e tij e rikuperueshme. Humbjet nga renia ne vlere e aktiveve 
njihen ne pasqyren e te Ardhurave e Shpenzimeve. 
Vlera e rikuperueshme e nje aktivi eshte vlera me e larte e vleres ne perdorim te tij ose vleres se drejte te aktivit 
minus kostot e shitjes. Kur behet vleresimi i vleres ne perdorim te akitvit, flukset e ardhshme te vleresuara 
monetare skontohen ne vleren e tyre te tanishme, duke perdorur nje norme skontimi para taksave qe reflekton 
vleresimin e tanishem te tregut te vleres se parase dhe te riskut specifik te aktivit. 
Humbjet nga renia ne vlere te njohura ne periudhat e meparshme vleresohen ne cdo date raportimi per cdo 
indikacion te mundshem nese humbja eshte rritur apo nuk ekziton me. Nje humbje nga renia ne vlere rikthehet 
nese ka ndryshime ne vleresimet e bera per percaktimin e vleres se perftueshme. Nje humbje nga renia ne 
vlere kthehet deri ne vleren qe vlera e mbartur e aktivit nuk kalon vleren e mbetur qe do percaktohej, neto nga 
zhvleresimet dhe amortizimet, nese humbja nga renia ne vlere e aktivit nuk do te njihej. 
 

2.5. Rënia në vlerë e aktiveve financiare 

 
Nje aktiv financiar do te konsiderohet i zhvleresuar ne rastin kur ekzistojne fakte te dukshme qe nje ose 
disa ngjarje kane patur efekt negativ ne fluksin e vleresuara te pritshme monetare.  
 
Nje humbje nga zhvleresimi i aktiveve financiare i matur me koston e amortizimit perllogaritet si diference 
midis vleres ekzistuese dhe vleres aktuale te fluksit te ardhshem te parave te aktualizuar me normen 
fillestare efektive te interestit.  
 
Aktivet financiare te rendesishme testohen per zhvleresim ne baze individuale. Pjesa e mbetur e aktiveve 
financiare vleresohet ne grup, per grupe qe ndajne karakteristika te ngjashme risku.  
 
Nje zhvleresim i aktivit mund te jete i kthyeshem ne rast se ky kthim mund te lidhet me nje ngjarje 
objektive e cila ndodh pas njohjes se zhvleresimit te aktivit. Per aktivet financiare te matura me koston e 
amortizuar, kthimi njohet ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.   

 

2.6. Inventaret 

 
Inventaret vlerësohen me vleren me te vogel mes kostos dhe vleres neto te realizueshme. Kosto e 
inventarit bazohet ne parimin FIFO (first in first out) dhe perfshin shpenzimet e njohura gjate blerjes se 
inventarit, prodhimit ose kostos se tjetersimit dhe kostove te tjera shtese te njohura per ruajtjen dhe 
sjelljen ne pozicionin ekzistues te inventarit. Ne rastin e inventarit te prodhuar dhe prodhimit ne proces  

kostot perfshijne nje marzh te kostove shtese prodhuese bazuar ne operimin me kapacitet normal. 
Vlera neto e realizueshme eshte ekuivalente me diferencen e cmimit te shitjes se parashikuar (ne rastin e 
nje veprimtarie normale te biznesit) me kostot totale te parashikuara dhe shpenzimet e shitjes. 

2.7. Instrumentet financiare 

Kompania zoteron vetem instrumente financiare jo – derivative duke perfshire llogarite e arketueshme nga 
shitjet dhe llogari te tjera te arketueshme, para dhe ekuivalentet e saj, kredi dhe hua, si edhe llogari te 
pagueshme e detyrime te tjera. 
Instrumentat financiare jo-derivative vleresohen fillimisht me vleren e tyre te drejte plus,per instrumente jo te 
matur me vleren e drejte nepermjet fitimit ose humbjes, kostot e tjera te transaksionit. Pas njohjes fillestare keto 
instrumenta jo- derivative maten si me poshte: 
Nje instrument financiar njihet ne momentin kur kompania behet pjese e dispozitave kontraktuale te 
instrumentit. Aktivet financiare nuk njihen nqs te drejtat kontraktuale te kompanise mbarojne ose nderpriten 
ose nëse kompania transferon aktivin financiar nje pale tjetër pa pastur kontroll ose te gjitha risqet dhe 
shperblimet e aktivit. Blerjet dhe shitjet e zakonshme te aktiveve financiare njihen në daten e tregtimit, dmth 
daten qe kompania merr persiper te bleje apo të shesë aktivin. Detyrimet financiare nuk njihen nëse detyrimet 
e kompanisë të specifikuar në kontratë mbarojë ose anullohen.  
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Aktivet monetare 

Paraja dhe ekuivalentet e saj përfshijnë para në dorë, depozitat e lira ne banka dhe investime të tjera 
afatshkurtra me likuiditet të lartë me maturitet fillestar prej tre muajsh ose më pak. 

Llogarite e arketueshme  

Te drejtat ndaj te treteve njihen fillimisht me vleren e drejte dhe me pas vleresohen  me diferencen e kostos se 
amortizuar me humbjet nga zhvleresimi. 

Llogari te pagueshme 

Llogarite e pagueshme dhe llogari te tjera te pagueshme fillimisht regjistrohen me vleren e tyre te drejte dhe 
më pas me koston e tyre të amortizuar.  

Kredite dhe Huamarrjet 

Pas njohjes fillestare, kredite dhe huate njihen me kosto të amortizuar me ndonjë diference midis kostos dhe 
vlerës se shlyerjes duke u njohur në pasqyrën e të ardhurave gjatë periudhës së huamarrjes duke u bazuar ne 
interesin efektiv. 

Të tjera  

Instrumentet e tjera  financiare  jo-derivative maten si diference e kostos së amortizuar duke përdorur metodën 
efektive të interesit, me humbjet nga renia ne vlerë (zhvleresimi).  

Trajtimi i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare jepet me qarte ne shenimin 1.8 

Vlera e drejtë e  te drejtave ndaj te treteve, duke përjashtuar punën e prodhimit në process, është vlerësuar si 
vlerë aktuale të fluksit të ardhshem te parasë  aktualizuar me normen e interesit të tregut në datën e raportimit.  

Instrumentet financiare janë të klasifikuara si detyrime aktuale vetem nëse kompania ka të drejtë të 
pakushtëzuar për të shtyrë zgjidhjen e detyrimit për të paktën 12 muaj pas datës së bilancit. 

2.8.     Te ardhurat dhe shpenzimet financiare  

Te ardhurat financiare përbëhen nga të ardhurat nga interesi mbi gjendjen e fondeve ne banke dhe fitimet nga 
kursi i kembimit i njohur në Pasqyren e të Ardhurave. Të ardhurat nga interesi njihen ne vazhdimesi, duke 
përdorur metodën efektive të interesit.  

Shpenzimet  financiare përbëhen nga shpenzimi i interesit të huave si dhe humbjet nga kursi i kembimit.  

2.9. Tatimi aktual dhe i shtyrë të ardhurave  

Shpenzimet tatimore përbëhen nga tatimi aktual dhe ai i shtyrë. Shpenzimet tatimore njihen në Pasqyren e të 
Ardhurave, pervecse kur lidhen me zera të njohur drejtpërdrejt ne kapital dhe në një rast të tillë ato njihen si 
pjese kapitali. 

Tatimi aktual është tatimi i pritshem për t'u paguar mbi të ardhurat e tatueshme për vitin, duke përdorur normat 
tatimore në fuqi ose të miratuara në datën e raportimit, dhe çdo sistemim të tatimit për t'u paguar në lidhje me 
vitet e mëparshme. Tatimi i shtyrë njihet duke përdorur metodën e bilancit, duke marre parasysh diferenca të 
përkohshme ndërmjet vleres neto kontabel ne bilanc te nje aktivi ose pasivi  për qëllime të raportimit financiar 
dhe bazes se tij tatimore. Tatimi i shtyrë matet me normat tatimore që priten të aplikohen në diferencat e 
përkohshme, kur ato të kthehen mbrapsht, në bazë të ligjeve që janë nxjerrë ose miratuar në datën e 
raportimit. 

Një aktiv i shtyrë tatimor është i njohur në atë masë ne te cilen fitimet e tatueshme të ardhshme do të jenë në 
dispozicion ne varesi të  diferences se përkohshme qe do te mund të përdoret. Aktivet e shtyra tatimore 
shqyrtohen në çdo datë të raportimit dhe zbriten në masën që nuk është më e mundshme që të kete përfitime 
tatimore. 
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2.10.  Përfitimet e punonjësve 

(a) Fondet per pension, sigurimet shoqerore dhe shendetesore 
 
Kompania është e detyruar nga legjislacioni aktual shqiptar për të derdhur kontribute fikse në emër të të 
punësuarve në një fond per sigurim shoqeror te percaktuar nga Qeveria. Të gjitha këto pagesa / detyrime 
njihen si shpenzime në periudhën me të cilen ato lidhen. 
 
(b) Përfitimet pas ndërprerjes së punes 

Në përputhje me Kontraten e punes kolektive, në rast të përfundimit të një kontrate pune pasi punonjësi ka 
arritur moshën e nevojshme ne baze te ligjit per dalje në pension, pavarësisht nga arsyeja për nderprerjen e 
punes, punonjësi ka të drejtë për një kompensim prej 2 paga mujore bruto. 

Përfitimet e ndërprerjes se punes njihen si shpenzime kur  kompania i është nenshtruar, pa mundësi reale per 
t’u tërhequr, një plani të detajuar zyrtar per ndërprerjen e punësimit para datës së daljes në pension ose për të 
siguruar përfitime per nderprerje te mardhenies se punes si rezultat i nje oferte qe mund ti behet punonjesit per 
largim vullnetar. Perfitimet pas nderprerjes se punes per largime vullnetare njihen si një shpenzim në qoftë se 
kompania ben një ofertë inkurajuese per largim vullnetar, është e mundur qe kjo ofertë  të pranohet dhe numri i 
pranimeve mund të vlerësohet lehtesisht. 

2.11. Provizionimi 

Provizionimi njihet nëse, si rezultat i një ngjarje të kaluar, kompania ka një detyrim ligjor aktual ose te ardhshem 
që mund të vlerësohet në mënyrë të besueshme dhe  është e mundur që një pjese e përfitimeve ekonomike do 
të kërkohet për të shlyer detyrimin. Provizionet përcaktohen nga aktualizimi i flukseve te ardhshme te parave me 
normen e para – tatimit  që reflekton vleresimet aktuale te tregut te vleres ne kohe te parase dhe risqet specifike 
qe lidhen me ate detyrim.   

2.12. Njohja e të ardhurave 

Te ardhurat jane fluksi bruto i përfitimeve ekonomike gjatë periudhës aktuale dhe normale te aktivitetit të një 
njesie ekonomike, kur ato flukse rezultojë në rritje në kapital, përveç rritjeve te kontributeve nga pjesëmarrësit 
e kapitalit. Të ardhurat përfshijne vlerën e drejte të konsideruar dhe pranuar si të arkëtueshme për shitjen e 
mallrave dhe shërbimeve gjatë rrjedhës normale të veprimtarise së kompanisë. Te ardhurat jane te njohura 
neto nga tatimi mbi vleren e shtuar, kthimetdhe zbritjet. 
 
Kompania i njeh të ardhurat në bazë të faturave të lëshuara për energjinë e furnizuar, kur shuma e të 
ardhurave mund të matet ne menyre te besueshme dhe eshte e mundshme që njesia do te marre përfitimet e 
ardhshme ekonomike. Shuma e të ardhurave nuk mund te konsiderohet e matshme me besueshmeri derisa të 
gjithë detyrimet e kushtezuara qe kanë të bëjnë me shitjen te jenë zgjidhur. Kompania bazon vlerësimet e saj 
mbi rezultatet historike, duke marrë parasysh llojin e konsumatorit, llojin e transaksionit dhe specifikat e çdo 
marrëveshje. 

(a) Shitjet e energjisë elektrike 

Të ardhurat nga shitja e energjisë elektrike përbëjnë vlerën e faturuar të energjisë elektrike te 
furnizuar. Faturimet e energjisë elektrike bëhen në baza mujore. 

(b) Të ardhura të tjera 

Të ardhurat mbi shitjet e gazit dhe ujit dhe pagesat fillestare janë të njohura kur shërbimi ofrohet. Këto të 
ardhura janë të përfshira në të ardhura të tjera. 
 

2.13. Qiratë  

 
Kontratat e qirave në të cilat një pjesë e rëndësishme e rreziqeve dhe perfitimeve nga pronësia janë të 
mbajtura nga qiradhënësi janë klasifikuar si qira operative. Pagesat e bëra nen zerin e qirave operative (neto 
duke i zbritur te gjithe stimujt e marre nga qeramarresi), futen në pasqyrën e të ardhurave me baze lineare 
gjatë gjithë periudhës së qerasë. 
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2.14. Grantet qeveritare dhe grante të tjera 

Grantet qeveritare janë njohur fillimisht si të ardhura të shtyra, kur ekziston siguria e arsyeshme se ato do të 
perftohen dhe se kompania do të permbushe kushtet e lidhura me grantin. Grantet që kompensojnë kompaninë 
për shpenzimet e bëra janë të njohur në Pasqyren e të Ardhurave në mënyrë sistematike në të njëjtën periudhë 
në të cilën shpenzimet janë njohur. Grantet që kompensojnë kompanine për koston e një aktivi janë të njohur në 
Pasqyren e të ardhurave në bazë sistematike gjatë jetës së përdorimit të aktivit. 

3. Menaxhimi i riskut financiar 

Funksioni i Menaxhimit te riskut në kompani është kryer në lidhje me rreziqet  financiare (rreziku i kredise, i 
tregut, i kursit te kembimit, i likuiditetit dhe i normave të interesit), rreziqet operacionale (të tilla si rrezik për 
mjedisin) dhe rreziqe ligjore. Objektivat kryesore të funksionit të menaxhimit financiar të rrezikut janë per të 
vendosur kufijtë e rrezikut dhe pastaj të sigurojë se ekspozimi ndaj rreziqeve të qëndrojë brenda këtyre 
kufijve. Manaxhimi operacional dhe ligjor ka për qëllim të siguroje funksionimin e duhur të politikave dhe 
procedurat e brendshme për të minimizuar risket operacionale dhe ligjore. 

3.1. Risku i kredisë 

Kompania është e ekspozuar ndaj rrezikut të kredisë, e cila është rreziku që një pale ne  instrumentin financiar 
do te shkaktoje një humbje financiare për palën tjetër, duke mos arritur që të shlyhet detyrimi. Ekspozimi kryesor 
i kompanisë ndaj rrezikut të kredise lind për shkak të drejtave ndaj te treteve. Ekspozimi maksimal i kompanise 
ndaj riskut të kredisë korrespondon me shumat e mbartura te aktiveve financiare në bilanc.   
 
Impakti i kompensimit të mundshëm të aktiveve dhe detyrimeve për të reduktuar ekspozimin ndaj riskut të 
kreditit nuk është domethënës.    

3.1.1. Menaxhimi i rrezikut të kredisë  

Kompania është e ekspozuar ndaj rrezikut të kreditit në veprimtarine e saj te përditshme, sepse është e mundur 
që klientët e saj si dhe huamarrësit do të dështojnë të përmbushin detyrimet e tyre financiare. Strukturat e  
kompanisë, nivelet e rrezikut të kredisë që merr përsipër duke e vendosur kufizime në sasinë e rrezikut të 
pranuar në lidhje me pale te treta dhe nëpërmjet diversifikimit te portofolit të kredisë jane metoda ne manaxhimin 
e riskut. Kufijtë persa i perket nivelit e rrezikut të kredisë janë miratuar rregullisht nga menaxhmenti. Rreziqet e 
tilla janë të monitoruara në një bazë të ndryshueshme dhe i nënshtrohet një analizë vjetore ose më të shpeshta. 

3.1.2. Perqendrimi i rrezikut te kredise  

Kompania është e ekspozuar ndaj përqendrimeve të rrezikut të kredisë. Menaxhimi  monitoron përqendrimin e 
rrezikut të kredive, por has vështirësi në zbatimin e politikave me te mira të menaxhimit  të ekspozimit të 
kompanisë ndaj rrezikut të tillë duke diversifikuar portofolin e kredisë. Kjo ndodh për shkak  se kompania është 
e detyruar të furnizoje me energji konsumatorin final. Në kushte të tilla, diversifikimi eshte i vështire për t`u 
aplikuar. Në rastin e shitjes së energjisë, rreziqet e kompanisë ekzistojne ne mospërmbushjen e objektivave te 
saj, për një ose më shumë nga arsyet e mëposhtme: a) konsumatorët  refuzojnë të paguajnë faturat e tyre, b) 
konsumatorët nderhyjne  apo shkëpusin matesat, c) gjykatat nuk janë  në gjendje apo të gatshëm për të 
mbështetur shkeljet apo veprime të tjera ndaj konsumatorëve që nuk paguajnë. 

Depozitat bankare te kompanisë mbahen ne gjashtëmbëdhjetë banka të ndryshme. 

3.2. Risku i tregut 

Rreziku i tregut është rreziku i humbjes që rezulton nga ndryshimet në çmimet e tregut vendas (tarifave të 
transmisionit të energjisë), normat e këmbimit valutor si dhe normat e interesit. Niveli i rrezikut të tregut ndaj të 
cilit kompania është e ekspozuar në një moment në kohë ndryshon në varësi të kushteve të tregut, pritjet e 
çmimeve ne të ardhmen apo lëvizjet e kursit të tregut dhe përbërjen e aktiveve të kompanisë dhe të portofolit 
të kontratës. 
Menaxhimi i përcakton kufijtë për vlerën e rrezikut që mund të pranohet, i cili është vëzhguar në baza 
mujore. Megjithatë, përdorimi i kësaj metode nuk ka parandaluar humbjet jashtë këtyre kufijve në rast të 
lëvizjeve më të ndjeshme të tregut.  
 



CEZ SHPERNDARJE  SH.A. 
SHENIMET SHPJEGUESE TE PASQYRAVE FINANCIARE PER VITIN E MBYLLUR ME 31 DHJETOR  2010 
 
(TE GJITHA VLERAT  JEPEN NE MIJE LEKE, PERVECSE NE RASTET KUR SHPREHET NDRYSHE) 
 

 

13 
 

3.2.1. Risku nga këmbimi valutor 

 
Risku nga kursi i këmbimit vjen nga fakti se të ardhurat e kompanisë dhe pjesa më e madhe e  kredive të saj 
dhe të drejtat ndaj te treteve jane ne lekë, ndërsa një pjesë të konsiderueshme të huave të kompanisë janë në 
valutë të huaj (kryesisht euro dhe dollarë amerikanë). Risku shkaktohet nga fakti se vlera e monedhës 
funksionale do te ndryshoje duke qene se flukset e parave që dalin nga shlyerja e huave dhe interesave të 
lidhura me to do të ndryshojnë si rezultat i lëvizjeve në kursin e këmbimit, të cilat mund të ndikojnë në mënyrë 
të konsiderueshme në fitimin e kompanisë. 
 
Ekspozimi total është i barabartë me ekspozimin neto per zërat e bilancit të denominuara në valuta të tjera nga 
leku.  Ekspozimi total neto i shprehur në lekë më 31 dhjetor 2010 dhe 31 dhjetor 2009, është 
respektivisht 22,994,484 mijë dhe 20,710,554 mijë lekë.  

3.2.2. Risku nga norma e interesit 

Në rrjedhën normale të biznesit kompania merr hua për të financuar operacionet e saj. Kompania është e 
ekspozuar ndaj rrezikut të normës të interesit për shkak se vlera e drejtë e huase me normë fikse dhe flukset 
e lidhura me hua me norme te ndryshueshme do të sjellin ndryshime në normat e interesit. 
 
Kompania nuk ka politika formale dhe procedura në fuqi për menaxhimin e rreziqeve të normës së interesit per 
aq kohe sa  menaxhimi e konsideron këtë rrezik si të parëndësishëm duke qene se  Kompania aktualisht 
zoteron hua pa interes ose me norma interesi nen ato te tregut. 

3.2.3. Risqe të tjera të çmimeve 

3.2.3.1. Çmimet e kapitalit 

Kompania nuk ka ekspozim ndaj riskut te cmimit të kapitalit, per aq kohë sa ajo nuk zotëron aktive financiare të 
përbërë nga instrumente të kapitalit. Nuk eshte ne politikën e kompanisë blerja e instrumenteve të tilla dhe 
duke qene kështu ajo nuk eshte e ekspozuar nga lëvizjet e çmimeve në tregun e kapitalit. 

3.2.3.2. Çmimet e energjisë  

Sipas modelit të tregut aktual të energjisë, kompania perllogarit nje tarife fikse për njësi të energjisë siç është 
miratuar nga Enti shqiptar Rregullator i Energjisë. Sipas kuadrit legjislativ, parashikohet që kompania të 
perballoje shpenzimet që vijne në formën e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes, si dhe blerjen dhe shitjen e 
energjisë se balancuar, e cila është sasia e energjisë e nevojshme për të mbushur hendekun midis konsumit 
dhe furnizimit të energjisë në një periudhë të caktuar të ditës. Çmimi i energjisë elektrike në tregjet vendase 
dhe ndërkombëtare është veçanërisht i rëndësishëm për kompaninë në rrethana të tilla të reja. 
Çmimet e energjisë që  kompania do të mund të aplikojë në lidhje me energjinë e blerë dhe të shitur duke 
filluar nga 2008, do të jetë subjekt i miratimit nga Enti Rregullator i Energjisë në Shqipëri, gjë që do të sjelle 
një risk të çmimeve. Në 2007, risqe të tilla ishin të menaxhuara dhe të mbuluara nga KESH. 

3.3. Risku i likuiditetit 

Rreziku i likuiditetit është përcaktuar si risku qe një njesi ekonomike do te hase vështirësi në përmbushjen e 
detyrimeve që lidhen me detyrimet financiare. Kompania është e ekspozuar ndaj kërkesave të përditshme  per 
likuiditet, kryesisht në mënyrë që të mbuloje shpenzimet e saj operative gjate veprimtarise normale si dhe për 
të shlyer borxhet e saj. Nga ana tjetër, kompania përballet me vonesa të konsiderueshme në grumbullimin e të 
ardhurave për energjinë e sidomos nga konsumatorët individuale. Menaxhimi  monitoron me kujdes 
parashikimet per arketimet/pagesat mujore (levizjet e flukseve te parave).  
Procesi i menaxhimit të likuiditetit të miratuar nga ana e menaxhimit përfshin edhe vendosjen e afateve për 
shpenzimet e zonave që lidhen me aktivitetet e përditshme si për shërbimet, furnizimet, investimet, shtyrjen e 
pagesave të kreditorëve të caktuar, apo shtyrjen e marrëveshjeve të lidhura ndërmjet palëve, duke parashikuar 
pagesat e borxhit dhe siguruar se ato janë të mbuluara, etj 
Shumat ne tabelën e maturiteteve janë flukset e parave rezervë, duke përfshirë edhe pagesat e borxhit. Këto 
flukse parash mund  të ndryshojnë nga shuma e përfshirë në pasqyrën e bilancit të konsoliduar për shkak se 
gjendja ne bilanc është  bazuar në shumën aktualizuar te  flukseve te parasë. 
Kur shuma për t'u paguar nuk është fikse, shuma e treguar është  vendosur duke iu referuar kushteve 
ekzistuese në datën e raportimit. Pagesat në monedhë të huaj janë konvertuar duke përdorur kursin e 
këmbimit  në datën e bilancit, të shpallur nga Banka Kombëtare e Shqipërisë. 
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Maturiteti kontraktual i detyrimeve financiare më 31 dhjetor 2010 (në mijë lekë si shprehet më poshtë: 
 

  Kredi  
Hua 

afatshkurtër  

Detyrime për t’u 
pagur dhe 

detyrime të tjera  
Më pak se 1 vit  1,777,224  8,717,020  9,808,719  
Ndërmjet 1 dhe 5 viteve  5,241,078   -  - 
Më vonë  8,870,377   -  - 
       
Totali  15,888,679   8,817,020   9,808,719  
       

3.4. Vlerat e drejta 

Vlera e drejte është shuma me të cilën një instrument financiar mund të shkëmbehet në një transaksion në 
mes dyja paleve te gatshme, përveç se ne rastin e një shitjeje të detyruar ose të likuidimit të menjëhershëm, 
dhe është percaktuar më së miri nga një çmim tregu.  

Vlerat e drejta të instrumenteve financiare 

Vlera e drejte përcaktohet si shuma me te cilen instrumenti mund të shkëmbehet në një transaksion aktual 
ndërmjet palëve të gatshme në një transaksion ku palët veprojnë në mënyrë të pavarur (parimi arm’s length), 
përvecse në rastin e një shitjeje të detyruar ose të likuidimit të menjëhershëm. Vlerat e drejta merren nga 
cmimet e kuotuara në treg, modelet e skontimit të fluksit te parase dhe modelet e cmimive të tregut për 
produktet, sipas rastit.  
Metodat dhe supozimet e mëposhtme përdoren për të vlerësuar çmimin e tregut në cdo kategori të 
instrumenteve financiare: 

Aktive monetare, investimet afatshkurtra 

Vlera e mbartur e parave dhe aktiveve financiare afatshkurtra përafërsohet me vlerën e drejte në bazë të 
maturimit relativisht afatshkurtër të këtyre instrumenteve financiare.  

Llogari të arkëtueshme dhe për t’u paguar 

Vlera e mbartur e llogarive të arkëtueshme dhe për t’u paguar përafërsohet me vlerën e drejte në bazë te 
maturimit relativisht afatshkurtër të këtyre instrumenteve financiare.  
 
Kredi afatshkurtra 
Vlera e mbartur përafërsohet me vlerën e drejte për shkak të periudhës së shkurtër të maturitetit të këtyre 
instrumenteve.  

Borxhi afatgjatë 

Vlera e drejte e borxhit afatgjatë bazohet në flukset kontraktuale të skontuara me normat e përshtatshme të 
tregut. Sasia e mbartur e borxhit afatgjatë dhe llogarive të tjera për t’u pagur me norma të ndryshme interesi 
përafërsohet me vlerën e tyre të drejte.    
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Vlerat e mbartuara dhe vlerat e pritshme të drejta të instrumentave financiarë më 31dhjetor, 2010 dhe 2009 
janë si më poshtë (në mijë lekë): 

  2010 2009 
 Kategori

a 
Vlerat e 
mbartura Vlera e drejta 

Vlera e 
mbartur Vlera e drejte 

Aktivet:      
       Aktive afatshkurtra:      

      Llogaritë e arkëtueshme LaR 8,543,373 8,543,373 6,365,115 6,365,115 
Aktivet monetare LaR 510,241 510,241 564,358 564,358 
Aktive të tjera afatshkurtra LaR 339,341 339,341 96,751 96,751 

      Detyrimi:      
      Borxhi afatgjatë AC (14,094,122) (9,591,228) (11,739,196) (7,995,192) 

Borxhi afatshkurtër AC (8,436,102) (8,436,102) (6,164,331) (6,164,331) 
Llogaritë e pagueshme AC (9,808,719) (9,808,719) (7,515,898) (7,515,898) 
Të tjera të pagueshme AC (2,788,078) (2,788,078) (1,467,321) (1,467,321) 

      
 
 KLLA  Kreditë dhe Llogaritë e Arkëtueshme 
 KA Detyrimet financiare me koston e amortizimit 

3.4.1. Aktivet financiare te regjistruara me kosto të amortizuar 

Vlera e drejtë e kredive dhe arkëtimeve mendohet t’i perafrohet  vleres aktuale sikur te ishin afatshkurtra dhe 
pa interes. 

3.5. Menaxhimi i Kapitalit 

Kur flitet per menaxhimin e kapitalit objektivat e kompanise jane te tilla per te ruajtur nje vazhdueshmeri 
normale te aktivitetit ne menyre qe te sigurohen fitime per aksioneret dhe perfitime per palet e interesuara si 
edhe per te mbajtur nje strukture optimale kapitali ne menyre qe te reduktohet sa me shume kosto e kapitalit. 
Per te ruajtur ose përshtatur strukturën e kapitalit, Kompania mund të rregullojë shumën e dividentëve të 
paguar për aksionarët, kapitalin e kthimit të aksionarëve, te emetoje aksione te reja ose të shesë pasuri për të 
reduktuar borxhin. 

4. Vlerësimet kritike dhe gjykime të kontabilitetit 

Vlerësimet dhe gjykimet bëhen në vazhdimësi dhe bazohen në përvoja historike, duke përfshirë kohen e para 
ndarjes,faktorë të tjerë, duke përfshirë ngjarje të ardhshme që besohet të jenë të arsyeshme në bazë të 
rrethanave. 
Kompania bën vlerësimet dhe supozimet lidhur me të ardhmen. Vlerësimet e kontabilitetit do të rezultojnë, 
sipas rastit, pothuajse te barabarta me rezultatet aktuale. Vlerësimet dhe supozimet të cilat kanë një rrezik të 
konsiderueshëm dhe mund te shkaktojne një rregullim material në vlerat e aktiveve dhe detyrimeve brenda vitit 
të ardhshëm financiar janë diskutuar më poshtë: 

4.1. Vlerësime dhe supozime kritike kontabël 

 (a) Vlera e drejte e instrumentave financiare  

Vlera e drejte e instrumentave financiare qe nuk tregtohen ne nje treg aktiv (per shembull, hua te marra ose të 
dhena punonjesve) percaktohet duke perdorur teknika vleresimi. Kompania perdor gjykimin e saj per te 
zgjedhur nje numer metodash dhe ben supozime qe bazohen kryesisht ne kushtet e tregut ne cdo date bilanci. 
Kompania perdor metoden e skontimit te fluksit te mjeteve monetare per aktive dhe detyrime financiare qe nuk 
tregtohen ne tregje aktive. 
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(b) Aktivet Afatgjata Materiale 

Menaxhuesit e Kompanise percaktojnë jetëgjatësinë e pritur të përdorimit dhe normat e zhvleresimit, ne lidhje 
me aktivet afatgjata qe ka ne zoterim. Ky vleresim bazohet ne ciklet e percaktuara te jetes se aktivit. Kjo mund 
te ndryshoje ne varesi te ndryshimeve te mundshme ne treg. Ndryshimet e mundshme jetëgjatësinë e 
përdorimit te aktivit mund te cojne ne axhustime te vleres se tyre neto.  
 
 (c) Rënie në vlerë e aktiveve financiare (hua dhe llogari te arketueshme) 
Kompania ndjek percaktimet e SNK 39 per te percaktuar se kur nje aktiv financiar ka pesuar renie ne vlere. Ky 
percaktim kerkon gjykim të thellë. Gjate berjes se ketyre gjykimeve, Kompania vlereson, vec faktoreve te tjere, 
kohezgjatjen dhe shtrirjen gjate te ciles vlera e drejte e nje investimi eshte me e vogel se kostoja e tij dhe 
flukset e vet ate mjeteve monetare.  
Vlera e renies ne vlere si dhe llogarite e arketueshme perkatese shfaqen ne shenimin nr 7. Rigjykimi i renies 
ne vlere te llogarive te arketueshme ne vitin pasardhes mund te cojne ne axhustime te vleres se mbartur te 
llogarise se arketueshme. 

4.2. Gjykimet kritike ne aplikimin e politikave kontabel te Kompanise 

Njohja e te ardhurave 

Te ardhurat nga shitja e energjise elektrike njihen bazuar ne metoden e leximit te vazhdueshem te matesave. 
Te ardhurat nga klientet e pajisur me aparate matese te energjise behet ne baze te leximeve faktike. Te 
ardhurat nga kliente pa aparate matese behet  ne varesi te vleresimit te konsumit mesatar mujor.  
Energjia e pafaturuar (të ardhurat e akumuluara) llogariten për arsye të plotësimit të bilancit mujor të energjisë. 
Konsumi mesatar per klient llogaritet per cdo njesi te Kompanise (qytet, fshat) per dy periudha tipike: periudha 
e dimrit (Tetor deri në Mars) periudha e veres (Prill - Tetor). Konsumi mesatar i aplikuar eshte aprovuar nga 
Enti Rregullator i Energjise. Kompania ka nisur te pakesoje ne menyre te dukshme numrin e klienteve pa 
aparate matese. 
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5. Toka, ndërtesa, pajisjet dhe aktivet afatagjata jomateriale 

Toka , ndërtesa dhe pajisjet (aktivet afatgjata meteriale) gjendje në 31 Dhjetor 2010 dhe 2009 ishin si me 
poshtë vijon:  

 2010  2009 
Vlera kontabel neto e Aktiveve  
Afatgjata Materiale 28,215,882 26,757,629 
Ndertime në Proces  669,682 1,111,700 

   Total 28,885,564 27,869,329 

 
 

 

Toka  

Ndërtesa 
dhe 

përmirësimi 
i tokave  

Makineri dhe 
Pajije 

Aktive të 
tjera  Total 2010 Total 2009 

       Vlera Kontabël bruto 
1 Janar  1,008,437 2,831,438 24,682,581 405,727 28,928,183 30,326,686 

       Shtesa  22,475 747,261 3,856,345 71,541 4,697,622 1,249,506 
Pakesime  - (10,225) (47,638) (16,365) (74,228) (838,998) 
Riklasifikim  (1) - (28,947) 24,286 4,661 - (1,809,011) 

       Vlera Kontabël 
bruto me 31 
Dhjetor 1,030,912 3,539,527 28,515,574 465,564 33,551,577 28,928,183 

       
Amortizim i 
Akumuluar 01 
Janar  - (127,160) (1,844,381) (199,014) (2,170,555) (3,539,300) 

       
Amortizimi - (221,444) (2,906,278) (37,418) (3,165,140) (2,955,956) 
Vlera Kontabël 
Neto e Aktiveve  - (10,225) (47,638) (16,365) (74,228) (838,998) 
Pakesime  - 10,225 47,638 16,365 74,228 838,998 
Riklasifikim  - 1,184 1,655 (2,839) - 4,324,702 

       Amortizim i 
akumuluar në 31 
Dhjetor  - (347,420) (4,749,004) (239,271) (5,335,695) (2,170,554) 

       
Vlera kontabël 

Neto në 
përdorim  1,030,912 3,192,107 23,766,570 226,293 28,215,882 26,757,629 

 
(1) Lëvizjet në 2010 kanë të bëjnë me riklasifikimin midis klasave te aktiveve afatgjata materiale, ndërsa 

lëvizjet në 2009 kanë të bëjnë me riklasifikimin e inventarëve ne aktive fikse. 
 
Konstruksionet ne Proces ne 31 Dhjetor 2010 dhe ishin si me poshte vijon: 

 2010  2009 
    
Teprica e celjes  1,111,703  2,634,100 
Shtesa  4,255,601  2,190,484 
Pakesme  (4,697,622)  (3,712,884) 
    
   Teprica e Mbylljes  669,682  1,111,700 
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Titulli i pronesise per token dhe ndertesat te Cez Shperndarjes, te transferuara nga KESH ne momentin e 
ndarjes nuk ka perfunduar akoma. Kompania kohet e fundit i ka intensifikuar perpjekjet e saj per te mare keto 
tituj pronesie, por ka mundur te zoteroje vetem nje numer te vogel ne krahasim me totalin. 
Në 8 prill 2008 Keshilli i Ministrave vendosi te transferoje pronesine e pasurive te patundeshme nga KESH te 
OSSH. Me 30 Korrik 2008, Keshilli i Ministrave aprovoi listen analitike te pasurive te transferuara nga KESH te 
OSSH te cilat duhet te rregjistroheshin si pasuri te OSSH ( 1,416 faqe bashkangjitur vendimit). Lista analitike e 
ketyre aktiveve eshte pjese perberese e “ Marveshjes se Shit-Blerjes”. 
 
Si pjese e procesit  te rikonstruksionit te Regjistrit te Aktiveve Fikse ne 2009-n, kompania krahasoi Regjistrin e 
Tokes dhe Ndertesave me listen ne SAP dhe me listen ne vendimin e Keshillit te Ministrave . 
 
Gjatë 2011, CEZ Shperndarje do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të përshtatshme dhe regjistruar 
ndërtesat e tij dhe tokës me Regjistrin e Pasurisë së Patundshme sa më shpejt të jetë e mundur. 
 
Aktivet afatgjata jomateriale ne 31 Dhjetor 2010 dhe 2009 ishin si me poshte vijon:  
 
 Marka 

tregetare dhe 
Licenca  

Te paprekshe 
ne Proces  Total 2010 Total 2009 

     
Vlera Bruto ne 01 Janar  - - - - 
     

Shtesa  21,293 28,360 49,653 - 
Pakesime  - (21,293) (21,293) - 

     
Vlera ne 31 Dhjetor  21,293 7,067 28,360 - 

     
Amortizimi i akumuluar ne 01 Janar  - - - - 

     
Amorizimi (2,404) - (2,404) - 
Pakesime te tjera  - - - - 

     
Amorizimi i Akumuluar ne 31 Dhjetor  (2,404) - (2,404) - 
     
Vlera Neto e Aktiveve Jomateriale 18,889 7,067 25,956 - 

6. Llogari te arketueshme Financiare  

 2010  2009 
    
Te arketueshme nga punonjesit  26,705  27,385 
Zbritje per borxhin e keq  (14,423)  (19,585) 

   Total 12,282  7,800 

7. Inventare  

Te gjitha materialet te cilat perbejne inventarin e kompanise perdoren per operacionet e mirembajtjes ditore 
ose per ndertimin e aktiveve te reja. Per materialet e perdorura ne mirembajtje konsumi vjetor eshte rregjistruar 
ne  llogarite kontabile perkatese te shpenzimeve.  
 
Zhvleresimi i Akumuluar gjendje ne 31 Dhjetor 2010 ne vlere totale 1,307,557 mije leke lidhet me vleren e 
artikujve te percaktuar si njesi te cilat nuk jane me te perdorshme per Cez Shperndarjen. Kriteri per t’i 
klasifikuar te tilla si njesi te paperdoreshme kane qene: (i) njesi te vjeteruar (ii) Njesi te paperdorshme ne rrjetin 
aktual te shperndarjes (iii) njesi te demtuara. 
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Inventaret perbehen si me poshte: 
 

 2010  2009 
    
Artikuj Konsumi  2,394,113  2,228,820 
Renie ne vlere e inventareve  (1,307,557)  (1,463,761) 
    
   Total 1,086,556  765,059 

 
Levizjet ne renien ne vlere te inventareve gjate vitit jane si me poshte : 
 

 2010  2009 
    
1 Janar  1,463,761  - 
    
Renia ne vlere e inventareve  -  1,463,761 
Rikthim i renies ne vlere   (156,204)  - 
    
31 Dhjetor  1,307,557   1,463,761 

8. Llogari te arketueshme  

Llogarite e arketueshme te kompanise paraqiten si me poshte : 
 

 2010  2009 
    
Llogari te arketueshme  34,807,294  26,394,226 
Minus : Zbritje per llogarite e arketueshme  (27,902,896)  (20,029,111) 
    

Vlera neto e llogarive te arketueshme  6,904,398  6,365,115 

 
Llogarite e arketueshme te Kompanise perbehen nga faturat e papaguara te energjise elektrike  
 
Nje prezantim sipas kategorive te klienteve i vlerave te papaguara te llogarive te arketueshme ne 31 Dhjetor 
2010 prezantohet si me poshte: 
 

 
Brenda 
afatit  0-90 dite  91-180 dite 181-360 dite 

1 vit e me 
shume  Total 

Kompanite private  2,368,727 448,081 796,767 754,378 1,837,270 6,205,223

Familjare  3,660,188 623,977 1,442,490 3,997,886 15,227,874 24,952,415

Institucione Publike 
e  Buxhetore  615,768 220,981 528,017 533,034 1,751,857 3,649,656

   Total 6,644,683 1,293,038 2,767,274 5,285,298 18,817,001 34,807,294
Zbritje sipas 
kategorive per 
Llogarite e 
arketueshme  (859,290) (905,127) (2,036,180) (5,285,298) (18,817,001) (27,902,896)
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Levizjet ne Zbritjet per borxhin e keq jane te paraqitura si me poshte : 
 2010  2009 

    
Teprica e Celjes 20,029,111  5,465,462 
    
   Shtesa   7,873,785  14,563,649 

Teprica e Mbylljes  27,902,896  20,029,111 
 
Provizionimi per borxhin e keq eshte llogaritur sipas politikes se vendosur nga Kompania, e cila do te rishihet 
cdo vit bazuar ne nivelet e normes se arketimit ose sa here qe keto nivele ndryshojne ne menyre 
domethenese. 

9. Te tjera te arketueshme  

Llogari te tjera te arketueshme paraqiten si me poshte vijon : 
 2010  2009 
    
Taksa e TV  276,109  - 
Te arketueshme ndaj personelit, neto 8,271  4,757 
Debitore te tjere qe nuk kane lidhje me energjine, neto 5,731  2,827 
Te arketueshme ne lidhje me shitjen e materialeve 16,892  13,755 
Tatim Fitimi i parapaguar -  25,999 
Shpenzime te parapaguara 23,325  11,273 
Tatim ne burim -  1,132 
Te tjera  9,013  37,008 
    
   Totali 339,341  96,751 

 
Llogarite e tjera te arketueshme, neto përmbajnë gjithashtu:: 

Te arketueshme ndaj personelit  

 

 2010  2009 
    
Hua punonjesve  10,569  7,055 
Zbritje per huate e punonjesve  (2,298)  (2,298) 
    
   Totali 8,271  4,757 

 
Te arketueshme nga punonjesit rrjedhin nga gjoba vene punonjesve si rezultat i auditimit te brendshem. 
Zbritjet lidhen me faktin qe nje pjese e ketyre punonjesve jane larguar nga kompania. 
 
Te arketueshme nga KESH sh.a. ne baze neto 

 2010  2009 
    
Te arketueshme nga KESH sh.a. 1,938,647  1,938,647 
Zbritje per te arketueshme nga KESH sh.a (1,938,647)  (1,938,647) 
    
    Totali -  - 
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Kjo vlere rrjedh nga marredheniet ndermjet KESH sh.a dhe Cez Shperndarje sh.a ne pjesen e dyte te vitit 
2008, kur te dy kompanite ishin ne pronesi te Ministrise se Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes se 
Republikes se Shqiperise. 
Asnje konfirmim ne lidhje me keto llogari nuk eshte marre nga KESH deri ne momentin e aprovimit te 
Pasqyrave Financiare. 
 

Te arketueshme nga shteti te lidhura me personat me aftesi te kufizuara, neto 

 2010  2009 
    
Te arketueshme nga shteti te lidhura me personat me 
aftesi te kufizuara 1,885,606  1,267,915 
Zbritje per te arketueshme nga shteti te lidhura me 
personat me aftesi te kufizuara (1,885,606)  (1,267,915) 
    

   Totali -  - 
 

Kjo vlere lidhet me 80% te faturimit te konsumit te energjise elektrike ndaj personave me aftesi te kufizuara, 
vlere e cila ne baze te ligjeve dhe rregulloreve ne fuqi do te zbritet nga detyrimet e Kompanise per Tatimin mbi 
Fitimin apo detyrime te tjera ndaj Shtetit. 
Deri sa ceshtja te qartesohet me autoritete respektive Kompania vendosi qe te njohe zbritje mbi keto llogari te 
arketueshme. 

Debitore te tjere qe nuk lidhen me energjine  

 2010  2009 
    
Debitore te tjere qe nuk lidhen me emergjine  76,316  70,130 

Zbritje per Debitore te tjere  (67,303)  (67,303) 
    

Totali 9,013  2,827 

10. Aktive Monetare  

Ne perputhje me SNK 7 “Paqyra e levizjes se flukseve monetare”, akitvet monetare perfshijne vlerat ne arke e 
banke, investime afatshkurtra qe jane shume likuide dhe te konvertueshme ne vlera te njohura monetare dhe 
vetem me nje humbje jomateriale ne vlere monetare. Aktivet monetare ne pasqyren e flukseve monetare nuk 
perfshijne investime ne letra me vlere, investime me afat maturimi me te madh se tre muaj dhe pa mundesi 
dalje nga keto investime perpara afatit, ose llogari bankare qe jane te kufizuara ne perdorim, kufizime te tjera 
nga ato te aplikueshme ne baze te rregullave ne nje vend specifik ose ne nje sektor te vecante te industrise 
(Kontrolle mbi kembimin e valutave, etj.) .  
Overdraftet bankare shpesh konsiderohen si financime dhe perjashtohen gjithashtu nga aktivet monetare. 
Aktivet monetare ne bilanc i korrespondojne vlerave te mjeteve monetare te percaktuara si me siper.                            

 2010  2009 
    

Llogari bankare dhe arka  510,237  543,991 
Para ne udhetim  4  20,367 
    

   Totali 510,241  564,358 

 
Norma mesatare e ponderuar e interesit për të gjitha depozitat njëditore për 31 dhjetor 2010 është 2,92% 
ndërkohë për tërë vitin 2010 është 2,66%. 
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11. Huamarrja  

Deri ne Dhjetor 2006, KESH ka marre hua nje vlere te konsiderueshme nga institucione financiare, qeveri te 
huaja dhe zyra te tjera qeveritare te bashkepunimit dypalesh. Ne momentin e ndarjes vlerat e marre hua per 
aktivitetet e shperndarjes u transferuan ne OSSH, me vendim te Ministrit te Ekonomise, Tregtise  dhe 
Energjitikes, Nr 218 date 06.03.2009. Si pjese e procesit te privatizimit huamarrjet e mesiperme u transferuan 
nga KESH sh.a. ne OSSH. Bazuar ne nje marreveshje afatgjate ripagimi te firmosur ndermjet KESH dhe 
OSSH ne 10 Mars 2009, termat e huave ndryshojne ne varesi te maturitetit dhe normes se aplikuar te interesit. 
Prej 31 Maj 2009 Kompania filloi te llogarise vleren e huave afatgjata ne baze te metodes se kostos se 
amortizuar ne baze te kerkesave te SNRF. 
Norma mesatare  ponderuar e interesit per te gjitha humarrjet ne 31 Dhjetor 2010 per pjesen afatgjate dhe ato 
afatshkurter te huave afatgjata jane respektivisht 3.1% dhe  1.9%. Per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2009 
normat e interesit ishin 3.0% dhe  2.0%. 
Norma mesatare  ponderuar e interesit per te gjithe vitin 2010 ishte 2.8% per pjesen afatgjate dhe 2% per 
pjesen afatshkurter te huave afatgjate.  
Normat e interesit per overdraftet e CEZ a.s gjate vitit 2010  jane 4.6% dhe gjate 2009 jane 4.3 %.  
Nje liste e huave afatgjata e ndare sipas monedhes, normes se interresit dhe afatit te maturimit paraqitet si 
vijon :  

 Monedha  
Norma e 
interesit  Maturimi 2010 2009 

      
Hua  1 JPY 2.3% 2026 2,842,726 2,461,556 
Hua 2 KRË 3.0% 2034 632,567 566,041 
Hua 3 USD 0.3% 2040 1,013,620 252,357 
Hua 4 XDR 3.1% 2017 863,757 956,901 
Hua 5 USD 3.1% 2017 242,086 264,422 
Hua 6 EUR 4.1% 2014 1,202,440 1,384,305 
Hua 7 EUR 0.4% 2041 1,013,259 1,007,573 
Hua 8 EUR 2.0% 2015 143,549 178,821 
Hua 9 EUR 1.0% 2030 216,749 215,636 
Hua 10 EUR 0.3% 2040 1,220,369 1,213,358 
Hua 11 EUR 0.8% 2040 663,574 682,987 
Hua 12 EUR 0.8% 2044 1,300,631 553,179 
Hua 13 EUR 0.8% 2016 208,967 254,148 
Hua 14 USD 2.9% 2012 97,715 182,113 
Hua 15 USD 2.9% 2012 80,084 226,738 
Hua 16 EUR 4.8% 2025 419,849 - 
Hua 17 ALL 0.8% 2015 402,803 - 
    12,564,745 10,400,135 
      

 
Pjesa Afatshkurter e huave afatgjata  1,529,377 1,339,061 

Totali i huave afatgjata  14,094,122 11,739,196 

Nje liste e huave afatshkurtera pervec pjeses afatshkurter te huave afatgjata prezantoheet si  vijon: 

 2010  2009 
    

Overdrafte Bankare  4,945,141  617,488 
Hua te tjera afatshkurtera  (CEZ overdraft) note 22 3,469,000  5,518,400 
Interes i perllogaritur  21,961  28,443 
    

   Totali 8,436,102  6,164,331 
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12. Llogari te pagueshme ( Furnitore ) 

Llogarite e pagueshme te kompanise perbehen si me poshte vijon : 

 2010  2009 
    
Blerje e energjise nga  KESH 5,160,895  2,691,864 
Te pagueshme ndaj CEZ Albania (note 22) 523,292  255,745 
Furnitorë te tjerë 617,942  740,360 
Energji e importuar nga Grupi CEZ (note 22) 830,503  1,460,759 
Te tjere furniture energjie nga importi 154,125  663,410 
Kuota e transmetimit (OST) 1,907,755  1,139,463 
Furnitore per investime 483,319  492,202 
Furnitore te huaj 130,888  72,095 
    
   Totali 9,808,719  7,515,898 

13. Detyrime te sigurimeve shoqërore 

  Detajet e këtyre llogarive jane si me poshtë vijon :  

 2010  2009 
    
Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore  58,375  66,752 
Kuota e sindikatës 1,715  1,507 
Tatimi mbi të ardhurat personale 38,827  41,718 
TVSH e pagueshme neto 114,317  60,722 
Të tjera  3,451  1,530 
    

   Totali 216,685  172,229 

14. Detyrime te tjera  

Detyrime te tjera afatshkurtra lidhen me se shumti me paga te pagueshme personelit dhe mund te ndahet si 
me poshte: 
 

 2010  2009 
    
Paga te pagueshme  167,283  173,723 
Kreditore te tjere 364,946  187,054 
Shpenzime te perllogaritura  1,515,945  934,315 
    
   Totali 2,048,174  1,295,092 
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15. Provizionimi 

Ndarja e provizionimeve në zëra:  
 

 
31 dhjetor, 

2009 I përllogaritur I përdorur 
December 31, 

2010 
     
Përfitimet e pensionit 12,123 - - 12,123 
Penalitetet - 660,941 - 660,941 
Inventaret per skrap 100,000 - (100,000) - 
Çështje gjyqësore 411,492 172,651 (23,362) 560,781 
Pushime të papaguara 91,420 70,380 (42,418) 119,382 
Ristrukturime 119,982 166,616 (57,860) 228,738 
     
   Totali i provizionimeve 735,017 1,070,588 (223,640) 1,581,965 
     
Provizionet afatshkurtra -   1,569,842 
Provizionet afatgjata 735,017   12,123 

16. Shitja e energjisë 

Të ardhurat e kompanisë janë si më poshtë: 

 2010 2009 
    
Familjarët 19,972,069  
Konsumatorët privatë 14,546,432  
Entet qeveritare 4,985,048  

Shitja totale e energjisë (e faturuar) 39,503,549 35,898,278 

Shitja e energjisë (e pafaturuar) 1,638,980 - 
Tarifat e lidhjes 540,453 565,321 

Tarifat e shpërndarjes 125,418 104,427 
   

   Totali 41,808,400 36,568,026 

 
Energjia e pafaturuar llogaritet për arsye të plotësimit të Bilancit mujor të energjisë. Ajo llogaritet për çdo 
konsumator në mënyrë që të rritet saktësia e përllogaritjeve. Konsumi i planifikuar deri në fund të muajit 
bazohet në profilin afatgjatë të OST-së për muajin në fjalë dhe axhustohet sipas kushteve të vitit aktual në 
bazë të një metodologjie të detajuar. Leximi i vazhdueshëm i matësve është një praktikë standarde në 
industrinë energjetike në BE. Leximi i vazhdueshëm i matësve mundëson lexuesit të bëjnë leximin e klientit 
mbi baza më fleksibël dhe të punojnë sipas planeve të hartuara më parë në mënyrë që të mund të lexojnë të 
gjithë klientët, duke larguar impaktet negative të proceseve të mëparshme të leximeve të matësve. Kushtet 
paraprake thelbësore për procesin e leximit të vazhdueshëm të matësve u vendosën për të përllogaritur 
energjinë e pamatur. Konsumatorët do të faturohen vetëm në bazë të konsumit të matur të energjisë.   
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17. Të ardhura te tjera    

Gjate vitit 2010, te ardhurat e tjera te CEZ Shperndarjes jane te perbera sipas tabeles me poshte: 

 2010  2009 
    
Subvencione dhe grantet 103,180  28,010 
Sherbimet 113,901  94,481 
Te ardhura nga penalitet per  pagese me vonese 145,391  190,923 
Te ardhura nga shitja e Aktiveve fikse dhe materialeve 10,827  20,207 
Te tjera 7,649  20,149 
    
   Totali 380,948  353,770 

18. Blerje e energjise elektrike 

Shpenzimet per blerjen e energjise elektrike per 2010 klasifikohen si me poshte: 

 2010  2009 
    
Energji elektrike – Prodhim vendas me cmim te 
rregulluar, KESH 

9,267,516 
 

6,884,455 

Energji elektrike – Prodhim vendas (cmim tregu) 1,477,575  646,632 
Energji elektrike e importuar 6,779,512  9,181,204 
Energji elektrike – Brenda Grupit CEZ (nota 22) 3,669,380  2,434,353 
    
Totali 21,193,983  19,146,644 
    
Sasia e blere ne MWH 6,516,506  6,381,477 

19. Shpenzime te personelit 

Ky ze permban pagat dhe kontributet per sigurime shoqerore si dhe te tjera perfitime qe mund te kene patur 
punonjesit.  
 2010 2009 

 
Totali 

Stafi 
Menaxherial Totali 

Stafi 
Menaxherial 

     
Paga baze 1,968,798 17,153 2,387,536 16,354 
Konpensime te tjera 990,281 - 836,751 - 
Kontributet e sigurimeve shoqerore dhe 
kostot e daljes ne pension 438,887 3,824 539,929 3,646 
     
   Totali 3,397,966 20,977 3,764,216 20,000 
     
Numri mesatar i punonjesve 4,876  6,013  

 

Shpenzimet e personelit ne nje total prej 3,397,966 mije LEK, jane ulur me 366,250 mije LEK krahasuar me 
vitin e meparshem, kryesisht si rezultat i shkarkimeve nga puna qe kompania ka kryer gjate ketij viti. 

Kontributet per sigurime shoqerore ne 2010 ishin 438,887 mije LEK dhe perbehen nga kontribute paguar 
Institutit te Sigurimeve Shoqerore ISSH. 
Menaxhimi drejtues perfaqeson anetaret e Keshillit Mbikqyres dhe Bordit te Drejtoreve. Nuk ka perfitime te 
tjera per Personelin e  Menaxhimit Drejtues dhe Anetaret e Bordit te Drejtoreve. 
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20. Shpenzime te tjera, neto 

Sherbimet e blera nga palet e treta perfshijne sherbime per konsulence, trajnim, komunikim dhe sherbime te 
ngjashme te detajuara si me poshte: 
 

 2010  2009 
    

Sherbime nga te trete (te nenkontraktuara) 1,930,044  1,165,643 
Posta dhe telefoni 145,008  302,777 
Qera 167,964  - 
Gjoba e penalitete 133,924  127,448 
Krijimi dhe kthimi i provizionimeve 846,948  - 

Krijimi i Zbritjeve per Llogarite e Arketueshme 7,873,785  20,058,175 

Krijimi i Zbritjeve per inventaret (156,204)  - 
Te tjera 871,647  724,788 
    

   Totali 11,813,116  22,378,831 

 
Energjia e vjedhur (humbje jo teknike) iu faturua shume klienteve, duke u bazuar ne vleresimin e 
departatmentit te specializuar te kompanise dhe u njoh si pjese e shpenzimeve te tjera te vitit 2010. Keto te 
ardhura jane njohur ne shumen neto qe pritet te paguhet nga klientet. Shuma bruto e ketyre faturave (perfshire 
TVSH-ne) ishte  4,031,155 mije Lek dhe humbja e kontabilizuar qe lidhet me kete shume te faturuar eshte 
201,558 mije Lek.. 
 
80% te energjise se faturuar ndaj personave me aftesi te kufizuara i referohet ligjeve dhe rregulloreve 
perkatese dhe jane kompensuar gjithmone nga detyrimi per tatimin mbi fitimin te kompanise. Duke qene se 
njesite qeveritare nuk kane kompensuar aktualisht kompanine per kete kategori konsumatoresh, kompania i ka 
njohur keto te ardhura ne shumen neto te te ardhurave qe pritet te shlyhet nga qeveria. Shuma bruto e ketyre 
faturave (perfshire TVSH-ne) ishte 741,230  mije Lek. Nuk ka humbje te kontabilizuara qe lidhen me kete 
shume te faturuar.  

21. Shpenzimet financiare, neto 

Shpenzimet Financiare te kompanise perbehen si me poshte: 

 2010  2009 
    
Shpenzime interesi (580,148)  (368,704) 
Te ardhura nga interesi nga depozitat bankare 
afatshkurtra 

29,126 
 

 4,738  

Te tjera shpenzime financiare (garancite) (114,362)  (183,051) 
Te ardhura nga interesat per pagesa me vonese te 
faturave te energjise.  

- 
 

2,770  

Rezultati neto nga diferencat e kursit (1,186,383)  (1,370,152) 
    
   Totali (1,851,767)  (1,914,399) 
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22. Informacion mbi Palet e Lidhura 

Kompania kontrollohet nga kompania ČEZ, a.s., qe zoteron 76% te aksioneve te  Kompanise.  24% te aksioneve 
te tjera i zoteron eshte Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe  Energjise se Republikes se  Shqiperise. 

(a) Blerje e mallrave dhe sherbimeve 

 2010  2009 
    
Blerje energjie nga kompania meme ČEZ, a.s. 2,931,174  2,425,479 
Blerje energjie nga kompania CEZ Trade Albania 738,206  - 
Blerje energjie nga kompania ČEZ Serbia -  8,873 

TOTALI (Shiko shenimin 18) 3,669,380  2,434,353 
Sherbime konsulence (CEZ Albania) 701,404  251,290 
Garanci (ČEZ, a.s.) 9,211  - 
Te tjera (ČEZ, a.s.) 17  2,425,479 

(b) Hua dhe Overdrafte 

 2010  2009 
    
Overdraft (ČEZ, a.s.) (nota 11) 3,469,000  5,518,400 
Interes i paguar per overdraft 210,104  52,121 
Interes i perllogaritur  21,961  28,442 
    
   Totali 3,701,065  5,598,963 

(c) Tepricat ne fund te vitit qe rezultojne nga shitja/blerja e mallrave/sherbimeve  

 2010  2009 
    
Te pagueshme ndaj CEZ Albania per sherbime 
konsulence 523,292  255,745 
Te pagueshme ndaj CEZ Trade Albania per blerje 
energjie  208,599  - 
Te pagueshme ndaj ČEZ, a.s per blerje energjie  621,904  1,460,759 
    
   Total (shenimi 12) 1,353,795  1,716,504 

 
Asnje transaksion shitjeje nuk u eshte bere paleve te lidhura. 
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23.  Llogaritja e Tatimit mbi Fitimin 

Perberesit e Tatimit mbi Fitimin te perllogaritur jane si me poshte (ne mije LEK): 

 2010  2009 
    
Tatimi mbi fitimin e llogaritur 1,554,143  94,001 
Tatimi i shtyre -  - 
    
   Totali 1,554,143  94,001 

 
Ligji nr. 10116, date 23.4.2009 “Per aprovimin e kontrates se shitjes se 76 perqind te aksioneve te Operatorit te 
Sistemit te Shperndarjes (OSSH SH.A.) ndermjet Ministrise se Ekonomise, Tregtise dhe Energjise se 
Republikes se Shqiperise dhe ÇEZ A.S.”, neni  9, citon: Ne lidhje me vleresimin e Borxheve te Keqija te  
OSSH,  ne vecanti per piken “c” te nenit 24 te Ligjit Nr 8438 date 28.12.1998 “Per Tatimin mbi fitimin”, i 
amenduar, njohja nga Enti Rregullator i Energjise te nivelit (normes)  te Borxhit te Keq , per qellime te 
kalkulimit te cmimit te energjise te klienti perfundimtar, do konsiderohet (vleresohet) si prove per konfirmimin 
se, Kompania i ka ndermarre te gjithe hapat ligjore te mundshem per mbledhjen e ketyre Borxheve te Keqija 
dhe si pasoje kjo do te percaktoje njohjen e nivelit te Borxhit te Keq edhe per efekte fiskale.  
Ne 03.03.2009 Bordi i Komisiononereve te Entit te Rregullatorit te Energjise aprovoi me vendimin nr 12 
Deklaraten Rregullatore. Ne kete Deklarate Rregullatore pika 5.2 eshte vendosur se niveli (norma) e Borxheve 
te Keqija per vitet 2008 dhe 2009 te njihet ne nivelin prej 14% te totalit te te ardhurave per OSSH. Ne 2010 
niveli i njohur i Borxhit te Keq do te reduktohet me 1 perqind krahasuar me 2009.  
Per kete arsye 14%  i totalit te te ardhurave (4,554,620 mije Lek) ne 2009 jane njohur si shpenzime te 
zbritshme per llogaritjen e tatimit mbi fitimin. Kjo vlere eshte llogaritur mbi te ardhurat e vitit 2008. 
Duke marrë në konsideratë faktin se autoritetet tatimore nuk kanë njohur për qellime të TVSH dhe tatimit mbi 
fitimin vlerat e borxhit të keq të përmendura në Deklaratën Rregullatore si të mbulueshme për qëllime fiskale 
(14% e energjisë së faturuar për 2008 dhe 2009 dhe 13% për 2010), duke e penalizuar CEZ Shpërndarjen me 
shuma materiale të detyrimeve dhe gjobave, kompania ka vendosur të mos marrë parasysh në Pasqyrën 
Financiare të vitit 2010 shumën e borxhit të keq i cili, sipas ligjeve dhe rregulloreve të sipërmendura duhet të 
jetë shpenzim i zbritshëm deri në momentin që kompania do të njihet me vendimin e gjykatës.  
 
Diferencat ndërmjet shpenzimet e tatimit mbi fitimin të llogaritura sipas normës ligjore dhe shpenzimeve të 
tatimit mbi fitimin të siguruara nga fitimet para tatimit janë si më poshtë: 

 2010  
   
Të ardhurat  përpara tatimit mbi fitimin (3,798,174)  
Norma ligjore e tatimit mbi fitimin në Shqipëri 
 10%  
Llogaritja e “parashikuar” e tatimit mbi fitimin (379,817)  
Efekti tatimor i:   

Shpenzime të pazbritshme 46,847  
Ndryshime të tjera (82,118)  
Axhustime në lidhje me tatimin aktual mbi fitimin 

për periudhat e mëparshme   457,942  
Ndryshimi ne taksat e shtyra te arketueshme e te 

paregjistruara 1,511,289  
Tatimi mbi te ardhurat 1,554,143  
   
Norma efektive e tatitimit mbi fitimin n/a  
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Taksa e shtyrë 
 
Taksa e shtyrë neto më 31 dhjetor 2009 është shpjeguar më poshtë (në mijë lekë): 
 

 2010  2009 
    
Provizione 3,452,496  2,191,337 
Provizione të tjera 158,196  73,502 
Amortizimi sipas taksave minus amortizimin ne 

Pasqyrat Financiare (87,812)  (253,248) 
    
Totali i tatimit te shtyre, neto 3,522,880  2,011,591 
Taksa e shtyrë e parregjisturar (3,522,880)  (2,011,591) 
Taksa e shtyrë e pranuar -  - 

 
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin përbën të gjithë tarifën për vitin aktual. Shpenzimi i tatimit mbi fitimin njihet në 
fitim ose humbje.  
Tatimi aktual mbi fitimin llogaritet duke aplikuar normen 10% mbi fitimin e tatueshëm të përcaktuar në 
legjislacionin fiskal shqiptar. Tatimi aktual është tatimi për t'u paguar mbi të ardhurat e tatueshme për vitin, 
duke përdorur normën tatimore në fuqi ose hyrë në fuqi në datën e raportimit, dhe çdo rregullim në tatimin e 
pagueshëm në lidhje me vitet e mëparshme. 
 
Gjatë vitit 2010, Njësia e Tatimpaguesve të Mëdhenj ka kryer një audit tatimor në zyrat e CEZ Shpërndarje. 
Objekti i programit të auditimit ishte auditimi i TVSH-së për periudhën janar 2009 - prill 2010 (më vonë për maj-
qershor dhe gusht 2010) dhe për tatimin mbi të ardhurat për vitet fiskale 2008 dhe 2009. 
 
Të gjitha konstatimet e inspektorëve tatimorë gjatë auditit të mësipërm janë kryesisht përmbledhur në dy 
çështje kryesore: 
 

- Borxhi i Keq. Qëndrimi i inspektorëve të taksave dhe zyrës së taksave eshte qe te mos njohe si 
shuma te njohura per qellime fiskale ne lidhje me TVSH dhe tatimin mbi fitimin, vlerat e borxhit të keq 
të përmendura në Deklaratën Rregullatore(14% e energjisë së faturuar për 2008 dhe 2009 dhe 13% 
për 2010). 
 

- Humbjet teknike. Qëndrimi i inspektorëve të taksave dhe zyrës së taksave eshte qe te mos njohe  
humbjet mbi nivelin e përmendur nga ERE në Deklaratën Rregullatore. Për shuma të tilla (mbi nivelin 
e aprovuar nga ERE), zyra e taksave ka aplikuar TVSH në shitje me 20% dhe tatim mbi fitimin ne 
masen 10%. 

 
Rezultatet nga auditimi permendur me siper janë paraqitur në një mënyrë analitike si në vijim: 

1. TVSH, shuma e detyrimeve ne VAT për 2010 tregohet në tabelën e mëposhtme: 

Periudha e të dhënave Borxhi i keq Humbjet teknike Total 

Janar - Prill 309,046 104,542 413,588 

Maj-Qershor  138,966 - 138,966 
Gusht 149,158 2,707 151,865 
Dhjetor - 96,958 96,958 

    
Total 597,170 204,207 801,377 

 
Një total prej 376,497 lekësh dhe 20,412 lekësh është llogaritur respektivisht nga zyra e taksave si gjoba dhe 
interesa në lidhje me çështjet e mësipërme.   
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2. Tatimi mbi fitimin, shuma e detyrimit te tatimit mbi fitimin pas kontrollit tatimor është në një total prej 457,942 
lekësh nga të cilat 455,462 lekë janë të lidhura me shpenzimet për borxhet e këqija, te zbritura në deklaratën e 
tatimit mbi fitimin për 2009. 
Një total prej 249,563 lekë dhe 23.668 lekë janë llogaritur nga zyra e tatimeve, respektivisht si gjoba dhe 
interesa në lidhje me çështjen e mësipërme. 
 
Të gjitha detyrimet e taksave të përmendura më lart dhe gjobat ishin të kontabilizuara në vitin 2010 si TVSH 
për t’u paguar, shpenzim i periudhës aktuale ose provizion per penalitete nga taksat. 

24. Menaxhimi i kapitalit 

Synimet kryesore te kompanisë gjatë menaxhimit të kapitalit janë ndjekja dhe ruajtja e aftësisë e kompanisë 
për të vazhduar në vijimësi, në mënyrë që të sigurojë fitime për aksionerët e tij dhe përfitimet e mëtejshme për 
palët tjera. 
Në mënyrë që të mirëmbajë dhe të optimizojë strukturën kapitale (duke zvogëluar koston e kapitalit) për të 
mbështetur rritjen e ardhshme dhe planet e investimeve, kompania rregullon më pas politikat e tjera të 
menaxhimit të kapitalit, të tilla si politika e dividendit apo rregjistrim të aksioneve të reja. 
Struktura e tanishme kapitale reflekton angazhimin e kompanisë për të realizuar investime të konsiderueshme 
dhe modernizimin e rrjetit të shpërndarjes në vitet në vijim. Këto plane janë të mbuluar nga borxhe afatgjata, të 
cilat janë transferuar më tej këtë vit nga OST dhe KESH. 
Një nga qëllimet kryesore të kompanisë mbetet ruajtja e një prirjeje pozitive dhe për të përmirësuar përfitimet e 
kompanisë, jo vetëm për mbështetjen e planeve të investimeve, por edhe për konsolidimin e mëtejshëm dhe 
stabilizimin e strukturës së kapitalit në vitet në vijim. 
 

 2010  2009 

Totali i borxhit afatgjate 12,564,745  10,400,135 
Totali i kredisë afatgjate  9,965,479  7,503,392 

Totali i borxhit 22,530,224  17,903,527 
Më pak: Aktive monetare  (510,241)   (564,358) 

Totali i borxhit neto 22,019,983  17,339,169 
    
Te ardhura përpara tatimit mbi fitimin dhe te ardhurave te 
tjera (shpenzime) (1,946,407)  (16,324,836) 
Plus: Zhvlerësimi dhe amortizimi 3,167,544  2,955,956 
    
Fitimi para interesave, tatimit mbi fitimin, zhvleresimit dhe 
amortizimit 1,221,137   (13,368,880) 

Kapitali aksioner total 2,694,332  8,046,649 
Borxhi total  22,530,224  17,903,527 
    
Kapitali total 25,224,556  25,950,176 
    
Borxhi total ne raport me kapitalin total 89.32%  68.99% 

25. Angazhimet dhe Detyrimet e kushtezuara 

Angazhimet e qerase operacionale – Kompania si qeramarres 

Kompania ka firmosur marrveshje te qerave operative, ne lidhje me disa ndertesa. Kontratat e qerave kane nje 
jetegjatesi mesatare midis 1 viti deri ne 3 vjet, dhe pa opsion rinovimi. Nuk ka kufizime te vendosura 
qeramarresin qe rrjedhin nga keto marrveshje qeraje.  
Shpenzimet e qerave operative ne total, per periudhen korrente (viti 2010) jane 61,646 mije Lek.. 
Shpenzimet e qerave operative ne total per te tere periudhat (viti 2011 deri viti 2014) jane 619,937 mije Lek, 
parashikimi i tere ketyre shpenzimeve eshte bere bazuar ne kursin zyrtar te kembimit te Bankes se Shqiperise 
me 31 Dhjetor 2010.  
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Shumat minimale te qerave te pagueshme ne te ardhmen nen qerate e pa-anullueshme operative me 31 
Dhjetor 2010 jane si vijon:  

 2010 2009 
    
Shpenzime ne 1 vit 61,646 - 
Shpenzime pas nje viti, por jo me shume se 5 
vjet 619,937 - 

  Totali i detyrimeve te qerase 681,583 - 

 

Dëmshpërblimet per largimin e stafit nga puna 

Sipas Marreveshjes kolektive te punesimit midis kompanise dhe Sindikates se punonjesve, kompania eshte e 
detyruar te paguaje demshperblimet per largimet nga puna punonjesve te larguar bazuar ne vitet e punes se 
tyre ne kompani. 

26. Ngjarje pas dates se bilancit 

Kompania ka emetuar future per “ Demin ekonomik” dhe “ Energjine e pamatur” per kliente te ndryshem gjate 
vitit 2010. Keto fatura jane emetuar ne raste te lidhjeve ilegale ne rrjet, te zbuluara nga specialistet e 
kompanise. 

 

ERE ka analizuar situaten dhe ka penalizuar kompanine per trajtimin e vjedhjeve te zbuluara. Ne 11 Janar 
2011, nepermjet nje komunikate zyrtare, ERE ka kerkuar nga CEZ Shperndarje sh.a te ndermarre masa 
emergjente per te rregulluar faturat e emetuara te “ Demit Ekonomik” dhe “ Energjise se pamatur”. Lista e 
faturave te anulluara, eshte vene ne dispozicion te ERE dhe eshte publikuar sipas kerkesave. Te ardhurat dhe 
zerat e arketueshem te njohura nga kompania nuk jane relevante, ky informacion nuk ka impakt ne pasqyrat 
financiare ne 31 Dhjetor 2010. 

Referojuni amendimeve, te aprovuara me Ligjin Nr. 10362 dt. 16.12.2010, “Mbi disa amendime dhe shtesa ne 
Ligjin Nr. 9072, dt. 22.05.2003, “Mbi Sektorin e Energjise”, amendoi dispoziten lidhur me Demin Ekonomik 
percaktuar sic percaktohet ne piken 14 te Nenit 51, “Llogaritja e demit ekonomik te ndodhur ne shoqeri per 
shkak te nderhyrjeve te paligjshme eshte kryer ne perputhje me metodologjine perkatese te aprovuar nga 
ERE”. Ne Janar te vitit 2011, Ligji i ri hyn ne fuqi dhe ERE do te aprovoje instruksione per zbatim dhe 
metodologjine perkatese lidhur me amendimin e ri te ligjit, qe do te lejoje Cez Shperndarje sh.a t’i kthehet 
procesit te sakte dhe te drejte si edhe ketej e tutje te jete ne koherence me ligjin dhe vendimin e ERE.    

 

 


