
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a 
Pasqyrat Financiare Të konsoliduara më 31 dhjetor 2019 

(Të gjitha shumat janë paraqitur në mijë Lek përveç rasteve kur cilësohet ndryshe) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike “ sh.a 
Shënimet shpjeguese të Pasqyrave Financiare Të konsoliduara më dhe për vitin e mbyllur 31 dhjetor 2019 

(Të gjitha shumat janë paraqitur në mijë Lek përveç rasteve kur cilësohet ndryshe) 

 
SHËNIME MBI PASQYRAT FINANCIARE TË KONSOLIDUARA 
 
1. INFORMACION I PËRGJITHSHËM 
 
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike “ sh.a (ose “Shoqëria”) ka objekt te aktivitetit ofrimin e energjisë 
elektrike nëpërmjet rrjetit të saj të shpërndarjes për klientët fundor me tarifa të rregulluara.   
Shoqëria u krijua si shoqëri Aksionere më 19 Qershor 2007, duke u bazuar në Vendimin nr. 862 të Këshillit të 
Ministrave, të datës 20 Dhjetor 2006. Kjo Shoqëri u themelua si rezultat i ndarjes nga Korporata 
Elektroenergjitike Shqiptare sh.a (“KESH”) dhe filloi aktivitetin e saj operativ që prej 1 Janarit 2007. 
Më 29 Maj 2009, 76% të aksioneve të Shoqërisë kaluan në pronësi të shoqërisë CEZ a.s, me seli në Duhova  
2/1444, 14074, 4 Pragë, Republika Çeke ndërsa 24% të aksioneve mbetën në pronësi të Republikës së Shqipërisë, 
përfaqësuar nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.  
Në 21 Janar 2013, Shoqëria u vendos në administrim të përkohshëm nga shteti, me vendim të ERE Nr.4 datë 
21.01.2013 “ Mbi heqjen e liçencës së shpërndarjes së energjisë Shoqërisë”.  
Me Vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE, nr.63 dt.17.07.2014 dhe rregjistrimin e tij në QKR, Shoqërisë ju 
ndryshua emri i rregjistruar duke filluar nga data 23.07.2014, nga Cez Shperndarje sha në Operatori i 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sha. 
Me Ligjin nr.114/2014 dt.31.07.2014, është miratuar marrëveshja për zgjidhjen me mirkuptim ndërmjet 
Republikës së Shqipërisë dhe Shoqërisë CEZ AS. Është vendosur transferimi i aksioneve nga CEZ AS shtetit 
shqiptar, anullimi i të ardhurave të arkëtueshme (detyrimeve) dhe shuma e zgjidhjes me pajtim (detyrimi i ri 
ndaj CEZ AS). 
Bordi i Komisionerëve të ERE, me vendim nr.98 dt.27.10.2014, ka vendosur përfundimin i administrimit të 
përkohshëm i Shoqërisë. Më datën 23.10.2014, Ministri i MZHETS, me cilësinë e Aksionarit të vetëm, me 
Urdhërin nr.454, ka urdhëruar rregjistrimin e 100 % të aksioneve të Shoqërisë në pronësi të shtetit. 
 
Shoqëria gjatë vitit 2019, ka qenë e organizuar në Departamentet si vijon: 
Divizioni Tregtar (DT), Divizioni i Shpërndarjes (DSH) dhe Divizioni i Administrimit të Korporatës (DAP). 
Departamenti  Ekonomik është pjesë e strukturës së DAP.  
Gjithashtu Shoqëria përbëhet nga 11 Drejtori Rajonale që administrojnë shpërndarjen në TM e TU, shitjen dhe 
arkëtimin e energjise elektrike, si dhe nga Drejtoria e Tensionit Lartë me 4 Drejtori Rajonale të Tensionit të Lartë 
(DTL). 
Shoqëria ka Statusin e saj, ku është përcaktuar vedndimmarrja dhe drejtimi sipas sitemit me dy nivele. Organet 
drejtuese janë : Asambleja e Përgjithshme, Këshilli Mbikqyrës dhe Administratori. 
Këshilli Mbikqyrës me Vendimin nr.1 dt.28.10.2014, ka vendosur Z. Ilir Bejtja Kryetar të këtij këshilli. 
 
Shoqëria, nga 1 Dhjetori 2014, ka Administrator z.Adrian Çela.  Në datat  5-28.6.2017, Administrator ishte z.Haki 
Mustafa. Me vendimin nr.28 datë 28.06.2017, Këshilli Mbikqyrës ka emëruar z.Adrian Çela Administrator të 
shoqërisë OSHEE-GROUP sha. Duke filluar nga data 6 Qershor 2016, aksionet e shoqërisë janë rregjitruar në 
pronësi të Ministrisë Energjisë dhe Industrisë, sot Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, si përfaqësuese e 
pronarit shtet, transferuar kështu nga ish aksionari Ministria e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjitikës. 
 
Në zbatim të ligjit nr.43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”, me qëllim ndarjen e aktivitetit të shërbimit 
universal të furnizimit për klientët e tregut të rregulluar, nga aktiviteti i shpërndarjes dhe aktiviteti i shitjes në 
tregun e lirë të energjisë elektrike, bazuar në vendimin  e Asamblesë së OSHEE-GROUP ShA nr.458 dt.15.2.2017 
“Për aprovimin e modelit të korporatës”, Ministri i MIE, me urdhërin nr.157 dt.12.2.2018, urdhëroi krijimin e tre 
shoqërive aksionere, me ofertë private, me kapital themeltar nga 3,500 mijë lekë financuar nga OSHEE-GROUP 
ShA.   
Shoqëritë të kontrolluara nga OSHEE-GROUP ShA janë : 

- Shoqëria : Furnizuesi i Tregut të Lirë (FTL SHA), me objekt veprimtarie blerjen dhe menaxhimin e 

energjisë dhe operimin në tregun e lirë ; 

- Shoqëria : Furnizimi i Shërbimit Universal (FSHU SHA), me objekt veprimtarie furnizimin me energji 

elektrike të klientëve të rregulluar si dhe sigurinë e cilësisë tregtare të shëërbimit ; 

- Shoqëria : Operatori i Sistemit të Shpërndarjes Group (OSHEE-GROUP SHA), me objekt veprimtarie 

shpërndarjen e energjisë elektrike, ndërtimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të shpërndarjes 

për sigurimin e energjisë elektrike klientëve dhe përdoruesve të rrjetit të shpërndarjes, instalimin dhe 

shërbimet e matjes së energjisë elektrike. 
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1. INFORMACION I PËRGJITHSHËM (vazhdim) 
 
Shoqëritë, në periudhën raportuese, kanë bërë përgatitjet e kuadrit ligjor dhe funksional për të konsoliduar 
proçeset e punës dhe strukturat organizative për momentin e fillimit të veprimtarisë operuese pas bërjes aktive 
të liçensave por nuk kanë kryer aktivitet tregtar. 
 
Duke vlerësuar ecurinë e procesit të ndarjes së aktivitetit të shoqërisë OSHEE-GROUP ShA e të konsolidimit të 
shoqërive të krijuara, si dhe plotësimin e nevojshëm me aktet ligjore e nënligjore, me propozim të aksionerit, 
Enti Rregullator i Energjisë (ERE) me vendimin nr.264 dt.20.12.2018, vendosi që liçensat të bëhen efektive pas 
një periudhe tranzitore prej 12 muaj, duke saktësuar se gjatë kësaj periudhe, veprimtaria e operimit të sistemit 
të shpërndarjes së energjisë elektrike, furnizimit të energjisë elektrike dhe detyrimit të shërbimit universal të 
furnizimit të energjisë elektrike, vazhduan  të kryhen nga OSHEE-GROUP ShA gjatë vitit 2019.  
 
Shoqëria e ka vendndodhjen në Shqipëri. Adresa kryesore e shoqërisë nga muaji Gusht 2017 është  në : Bulevardi 
“Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88,H.1,  Njësia Administrative Nr. 7, 1023,  Tiranë. (adresa e regjistruar në QKR). 
 
 
2. BAZA E PËRGATITJES SË PASQYRAVE FINANCIARE TË KONSOLIDUARA 
 
2.1. Deklarata e pajtueshmërisë 
 
Pasqyrat Financiare Të konsoliduara janë përgatitur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit 
Financiar (SNRF) dhe në përputhje me  dhe ligjin Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” në 
Shqipëri. 
 
2.2 Baza e matjeve 
 
Pasqyrat financiare idividuale janë përgatitur në bazë të kostos historike. 
 
2.3. Biznesi në vijimësi 
 
Pasqyrat financiare të Shoqërisë përgatiten mbi supozimin e biznesit në vijimësi, i cili merr parasysh se Shoqëria 
do të vazhdojë ekzistencën e aktivitetit të saj për një të ardhme të parashikuar. 
 
Referohuni Shënimit 5.1 për pasiguri në lidhje me ngjarjet dhe kushte që mund të hedhin dyshime të 
konsiderueshme mbi aftësinë e Shoqërisë për të për të vazhduar në bazë të parimit të vijimësisë. 
 
2.4. Monedha raportuese  
 
Këto pasqyra financiare të konsoliduara janë prezantuar në Lek Shqiptar (“Lek”), e cila është monedha 
funksionale e Shoqërisë. Të gjitha informacionet financiare janë rrumbullakosur në mijëshen më te afërt, 
përveçse kur deklarohet ndryshe.  
 
2.5. Vlerësime dhe gjykime 
 
Paraqitja e pasqyrave financiare indviduale kërkon që manaxhimi i shoqërisë të kryejë vlerësime dhe supozime 
që ndikojnë shumat e raportuara të aktiveve, detyrimeve dhe aktiveve e detyrimeve të kushtëzuara në datën e 
pasqyrës së pozicionit financiar, si dhe të ardhurave dhe  shpenzimeve të krijuara në periudhën kontabël. 
 
Vlerësimet dhe gjykimet rishikohen vazhdimisht dhe bazohen në eksperiencën e mëparshme dhe faktorë të tjerë 
duke përfshirë pritshmëritë për ngjarjet e ardhshme të cilat besohen të jenë të arsyeshme në rrethanat aktuale. 
Në disa raste manaxhimi mbështetet në mendimet e ekspertëve  të pavarur. Manaxhimi kryen vlerësime dhe 
gjykime në lidhje me të ardhmen. Vlerësimet kontabël që rezultojnë sipas përkufizimit, jo gjithmonë do të 
barazohen me rezultatet aktuale. Vlerësimet dhe supozimet që kanë risk të rëndësishëm për të shkaktuar 
korrigjime (axhustime) materiale, të vlerave të mbartura të aktiveve dhe detyrimeve janë përshkruar më poshtë: 
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2.           BAZA E PËRGATITJES SË PASQYRAVE FINANCIARE TË KONSOLIDUARA (VAZHDIM) 
 
2.5        Vlerësime dhe gjykime (Vazhdim) 
 
2.5.1. Jeta e dobishme e aktiveve 
 
Përcaktimi i jetës së dobishme të aktiveve bazohet në përvojën historike me asete të ngjashme si dhe çdo zhvillim 
teknologjik të parashikuar dhe ndryshimet në faktorët ekonomikë e industrialë.  Përshtatshmëria e vlerësimeve 
të jetës së dobishme të aktiveve rishikohet çdo vit, ose në çdo kohë kur ka një tregues për ndryshime të 
rëndësishme në supozimet themelore. 
Ky është një vlerësim kontabël kritik për shkak se përfshin supozime mbi zhvillimet teknologjike, në një degë 
shumë inovative si telekomunikacioni. Për më tepër për shkak të peshës së konsiderueshme të aktiveve afatgjata 
në totalin e aktiveve, këto supozime mund të jenë materiale në pozicionin aktual financiar të shoqërisë dhe në 
rezultatin e operacioneve të shoqërisë. 
 
2.5.2. Zhvlerësimi i inventarëve  
 
Shoqëria vlerëson gjendjen e  inventarit me qarkullim të ulët dhe inventarin i cili ka humbur vlerën e përdorimit 
për shkak të zhvillimeve teknologjike apo arsyeve të tjera, me synim për të përcaktuar masën e zhvlerësimit të 
inventarit, bazuar në  përdorimin e ardhshëm të tij dhe në llogaritjen e vlerës neto të realizueshme.  Në rast se 
vlera neto e realizueshme e inventarit është më e ulët se vlera kontabël neto, ekziston një tregues që inventari 
është i zhvlerësuar. Shoqëria përdor gjykimin e saj për të përcaktuar masën e zhvlerësimit.  
 
2.5.3. Zhvlerësimi i llogarive të arkëtueshme 

Vlerësimi i modelit të biznesit 

Modeli i biznesit orienton klasifikimin e aktiveve financiare. Gjatë vlerësimit të transaksioneve të shitjes, 
Kompania konsideron frekuencën, kohën dhe vlerën e tyre historike, arsyet për shitjet dhe pritjet për aktivitetin 
e shitjeve të ardhshme. Transaksionet e shitjeve që kanë për qëllim minimizimin e humbjeve të mundshme për 
shkak të rrezikut të kredisë mund të jetë në përputhje me modelin e biznesit objektivi i të cilit është që të mbajë 
aktivet financiare për të mbledhur flukse monetare kontraktuale. Shitjet e tjera para maturimit, jo të lidhura me 
aktivitetet e administrimit të rrezikut të kredisë, janë gjithashtu në përputhje me modelin e biznesit objektivi i 
të cilit është që të mbajë aktivet financiare për të mbledhur flukse monetare kontraktuale, me kusht që ato të 
jenë të rralla ose të parëndësishme në vlerë, si individualisht dhe në  
Gjatë kalimit në SNRF  9, kompania identifikoi se: 

 Rreziqet kryesore të modelit të biznesit janë në përputhje me modelin “mbajtur për të mbledhur flukse 
monetare kontraktuale” me fokus në rrezikun e kredisë. Asnjë peshë nuk jepet për çmimin ose rrezikun 
e vlerës së drejtë; 

 Deri më tani nuk ka pasur asnjë shitje të një aktivi financiar. Shitjet do të ndodhin vetëm në përgjigje të 
përkeqësimit të rrezikut të kredisë nga pala tjetër, që rezulton nga shkeljet e kritereve të brendshme të 
rrezikut të kredisë. Këto shitje do të ishin në përputhje me modelin “mbajtur për të mbledhur flukse 
monetare kontraktuale”. Një shitje për shkak të plotësimit të nevojave të likuiditetit do të ishte 
rastësore. Prandaj, modeli i biznesit që lidhet me Llogaritë e Arkëtueshme konsiderohet të jetë 
“mbajtur për të mbledhur flukse monetare kontraktuale”.   

  
2.5.3. Provizione 

 
Provizionet në përgjithësi kërkojnë një nivel të lartë gjykimi, veçanërisht në rastet e konflikteve gjyqësore. 
Shoqëria vlerëson mundësinë e krijimit të një detyrimi aktual si rrjedhojë e një ngjarje të shkuar, në rast se 
mundësia e ndodhjes vlerësohet të jetë më shumë se 50%, në të tilla raste shoqëria provizionon vlerën e 
detyrimit që mund të masë me besueshmëri. Për shkak të nivelit të lartë të pasigurisë, në disa raste mund të 
ndodhë që vlerësimi mund te mos jetë në të njëjtën linjë me rezultatin e çështjes. Në mënyrë që të përcaktohet 
probabiliteti i një rezultati të ardhshëm, shoqëria përdor këshillues ligjor të brendshëm dhe të jashtëm. 
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3. ZBATIMI I STANDARTEVE TE REJA DHE TË RISHIKUAR NDERKOMBËTARE TE RAPORTIMIT FINANCIAR 
 
3.1. Standardet dhe interpretimet efektive në periudhën aktuale 
 
Adoptimi i SNRF 16 "Qiratë" 
SNRF 16, Qiratë (publikuar më 13 janar 2016 dhe efektive për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janarit 
2019). Standardi i ri përcakton parimet për njohjen, matjen, prezantimin dhe paraqitjen e qirasë. Të gjitha qiratë 
pothuajse rezultojnë që qiramarrësi të ketë të drejtën e përdorimit të një aktivi në fillim të qirasë dhe, nëse 
pagesat e qirasë bëhen përgjatë kohës të marrë edhe financim. Rrjedhimisht, SNRF 16 eliminon klasifikimin e 
qerave si qera operacionale ose qira financiare siç kërkohet nga SNK 17 dhe, në vend të kësaj, prezanton një 
model të vetëm të kontabilitetit të qiramarrësit. Qiramarrësi do të kërkohet që të njohë: (a) aktivet dhe 
detyrimet për të gjitha qiratë me një afat më të gjatë se 12 muaj, përveç nëse aktivi në fjalë është me vlerë të 
vogël; dhe (b) zhvlerësimin e aktiveve të marra me qira veç nga interesi për detyrimet e qirasë finaciare në 
pasqyrën e fitimit ose humbjes dhe të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse.   
SNRF 16 në thelb ka të njëjtat kërkesa me SNK 17 për trajtimin kontabël të qirave në këndvështrimin e 
qiradhënësit. Ndaj, një qiradhënës vazhdon të klasifikojë qiratë e tij si qera të zakonshme ose qera financiare 
dhe të bëjë llogaritjet bazuar në llojin e qerasë.  
 
Shoqëria ka aplikuar qasjen e thjeshtuar të tranzicionit dhe nuk ka riparuar informacion krahasues, siç lejohet 
në bazë të parashikimeve të veçanta të tranzicionit në standard. Shoqëria ka njohur detyrimet e qirasë në lidhje 
me qiratë të cilat më parë ishin klasifikuar si 'qira operative' sipas parimeve të SNK 17 Qiradhëniet. 
 
Keto detyrime janë matur në vlerën e drejtë të mbetur të pagesave të qerasë, të skontuara me normën rritëse 
të huamarrjes më 1 janar 2019.   
 
Tabela në vijim paraqet një rakordim të angazhimeve të qirasë operative: 
 

Analiza e maturitetit të flukseve të paskontuara  
 

  2019 

  Në ‘000 ALL 

Deri në 1 vit                  28,300  
1 - 5 vite                  37,582  

mbi 5 vite  - 

Detyrimi i qirasë i paskontuar me 31 dhjetor                  65,882  

 
  

Detyrime per qiratë në pasqyrën e pozicionit finaciar  60,484 

Detyrimet afatshkurtra të qirasë                              24,927  

Detyrimet afatgjatë të qirasë                       35,557  
 
Standarded e amenduara më poshtë janë bërë efektive për kompaninë nga 1 janar 2019, por nuk kanë pasur 
asnjë impakt material në kompani: 

 Interesi afatgjatë në partnership dhe joint ventures – Amendimet e SNK  

 Përmirësimet vjetore të ciklit të SNRF 2015- 2017  

 Plani i ndryshimit ose zgjidhjes – Amendimet në SNK 19 

 Interpretimi 23 Pasiguria mbi trajtimin e tatimit të të ardhurave  

 KIRFN 23 Pasiguria mbi pozicionet e tatimit mbi të ardhurat (efektive nga 1 janar 2019) 

 Përmirësimet vjetore (cikli 2015 -2017) (detyrimisht efektive për periudhën që fillon më 1 janar 2019 

 Amendimet në SNRF 9 Karakteristikat e parapagimit me kompensim negative (efektive nga 1 janar 
2019)  

 Amendimet në SNK 19 "Planet e ndryshimit, mbylljes ose zgjedhjes"(detyrimisht efektiv për periudhat 
nga ose pas 1 janar 2019)  

 Amendimet në SNK 28 “Interesi afatgjatë në partnership dhe joint ventures” (detyrimisht efektiv për 
periudhat më ose pas 1 janar 2019) 

 SNRF 17 “Kontratat e sigurimit” (detyrimisht efektiv për periudhat më ose pas 1 janar 2021) 
 



Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a 
Shënimet shpjeguese të Pasqyrave Financiare Të konsoliduara më dhe për vitin e mbyllur 31 dhjetor 2019 

(Të gjitha shumat janë paraqitur në mijë Lek përveç rasteve kur cilësohet ndryshe) 
 
3. ZBATIMI I STANDARTEVE TE REJA DHE TË RISHIKUAR NDERKOMBËTARE TE RAPORTIMIT FINANCIAR 

(vazhdim) 
 
3.2. Standardet dhe interpretimet të lëshuara, por ende nuk janë adoptuar 
 
Bordi Nderkombëtar i Standardeve të Kontabilitetit ka lëshuar disa standard dhe interpretime që janë efektive 
me periudhat e ardhshme kontabël, të cilat kompania ka vendosur mos ti aplikojë paraprakisht. Kompania 
planifikon ti aplikojë këto standard dhe interpretime kur ato të bëhen efektive. 
Standardet dhe interpretimet e mëposhtme janë lëshuar por nuk janë të detyrueshme për periudhën aktuale 
të raportimit të mbyllur më 31 dhjetor 2019:  
 

 SNRF 17 Kontratat e sigurimeve – lëshuar në maj 2017 si zvendësim I SNRF 4 Kontratat e sigurimeve – 
efektive për periudhat pas 1 janar 2021 

 Amendimet e SNK 1 dhe SNK 8 – efektive për periudhat pas 1 janar 2020  

 Amendimet e SNRF 3 – efektive për periudhat pas 1 janar 2020  
 
Kuadri konceptual i rishikuar për Raportimin Financiar – efektiv për periudhat pas 1 janar 2020. 

 
4. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE TË RËNDËSISHME KONTABËL 
 
4.1. Konvertimi i monedhave të huaja 
 
Transaksionet në monedhë të huaj janë konvertuar në monedhën funksionale me kursin e këmbimit të datës në 
të cilin është kryer transaksioni. Aktivet dhe pasivet monetare në monedhë të huaj në datën e mbylljes së bilancit 
janë rivlerësuar në monedhën funksionale sipas kursit të shpallur nga Banka e Shqiperisë në datën e mbylljes së 
periudhës ushtrimore. Diferencat që rrjedhin si rezultat i rikonvertimit njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe 
shpenzimeve. 
Kurset zyrtare të këmbimit për monedhat kryesore të përdorura në konvertimin e gjëndjeve të bilancit 
emërtuara në monedhë të huaj në datën e hartimit të bilancit janë si më poshtë (në Lek): 
 

Monedha  31 dhjetor 2019  31 dhjetor 2018 
     

1  EUR  121.77  123.42 
1  USD  108.64  107.82 
1 GBP  143  137.42 
1  SDR  150.23  149.95 

 

Me përjashtim të ndonjë efekti që mund të rrjedhë nga ndryshimet në politikat kontabël të përshkruar në 
shënimin 2.4 të këtyre pasqyrave financiare, shoqëria ka përdorur në mënyrë të vazhdueshme politikat kontabël 
të paraqitura në vijim. 

 
4.2. Instrumentat Financiarë  
 
Një instrument financiar njihet nëse Shoqëria bëhet palë në dispozitat kontraktuale të instrumentit.  

Instrumentat financiare – njohja fillestare. Instrumentet financiare me vlerë të drejtë nëpërmjet fitimit ose 
humbjes (VDNFH) fillimisht regjistrohen me vlerën e drejtë. Të gjithë instrumentet e tjerë financiarë fillimisht 
regjistrohen me vlerën e drejtë të rregulluar për kostot e transaksionit. Vlera e drejtë në njohjen fillestare 
përcaktohet më së miri nga çmimi i transaksionit. Pas njohjes fillestare, një humbje e pritshme e kredisë (HPK) 
njihet për aktivet financiare të matura me koston e amortizuar (KA) dhe investimet në instrumentet e borxhit të 
matura me vlerën e drejtë nëpërmjet të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse (VDATGJ), duke rezultuar në një 
humbje kontabël të menjëhershme. 
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4. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE TË RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM) 

 

4.2 Instrumenta financiarë (vazhdim) 

 

Aktive financiare – klasifikimi dhe matjet pasuese – kategoritë e matjes. Kompania klasifikon aktivet financiare 
në kategoritë e mëposhtme të matjes: VDNFH, VDATGJ dhe KA. Klasifikimi dhe matja pasuese e aktiveve 
financiare të borxhit varet nga: (i) modeli i biznesit i kompanisë për menaxhimin e portofolit të aktiveve të lidhura 
dhe (ii) karakteristikat e fluksit të mjeteve monetare të aktivit. 

Aktive financiare – klasifikimi dhe matjet pasuese – modeli i biznesit. Modeli i biznesit pasqyron mënyrën se si 
Kompania menaxhon pasuritë në mënyrë që të gjenerojë flukse monetare - nëse objektivi i Kompanisë është: (i) 
vetëm për të mbledhur flukse monetare kontraktuale nga aktivet ("mbajtur për të mbledhur flukse monetare 
kontraktuale") ose (ii) për të mbledhur të dyja flukset e mjeteve monetare kontraktuale dhe flukset e mjeteve 
monetare që rrjedhin nga shitja e aktiveve ("duke arkëtuar flukse mjetesh monetare kontraktuale ashtu dhe 
duke shitur aktive financiare") ose, nëse asnjë nga (i) dhe (ii) nuk aplikohet, si pjesë e modelit të biznesit "të 
tjerë" dhe të matur në VDNFH. 
Modeli i biznesit përcaktohet për aktivet të konsoliduara financiare (në nivel individual) bazuar në të gjitha 
dëshmitë përkatëse për aktivitetet që Kompania ndërmerr për të arritur objektivin e caktuar për aktivin në 
dispozicion në datën e vlerësimit. Faktorët që konsiderohen nga kompania në përcaktimin e modelit të biznesit 
përfshijnë: qëllimin e aktivit, përvojën e kaluar në mënyrën se si janë arkëtuar flukset e mjeteve monetare për 
aktivet përkatëse, si vlerësohen dhe menaxhohen rreziqet, si vlerësohet performanca e aktiveve dhe si 
menaxherët kompensohen.  

Aktivet financiare – klasifikimi dhe matjet pasuese – karakteristikat e fluskeve monetare. Kur modeli i biznesit 
është mbajtja e aktiveve për të mbledhur flukse monetare kontraktuale ose për të mbajtur flukse monetare 
kontraktuale dhe për ti shitur, kompania vlerëson nëse flukset e mjeteve monetare përfaqësojnë vetëm pagesat 
e principalit dhe interesit ("VPPI"). Gjatë marrjes së këtij vlerësimi, kompania konsideron nëse flukset monetare 
kontraktuale janë në përputhje me një marrëveshje bazë huadhënie, pra interesi përfshin vetëm konsideratën 
për rrezikun e kredisë, vlerën në kohë të parasë, rreziqet e tjera të huadhënies dhe marzhin e fitimit.  Kur kushtet 
kontraktuale paraqesin ekspozim ndaj rrezikut ose paqëndrueshmërisë që nuk është në përputhje me një 
marrëveshje bazë huadhënie, aktivi financiar klasifikohet dhe matet në VDNFH. Vlerësimi i VPPI kryhet në 
njohjen fillestare të një aktivi dhe nuk rivlerësohet më pas. Referojuni Shënimit 5 për gjykimet kritike të aplikuara 
nga Kompania në kryerjen e provës VPPI për asetet e saj financiare. 

Aktivet financiare – pakësimi i vlerës. Shoqëria do të pakësojë vlerën bruto të mbartur të një aktivi financiar kur 
njësia ekonomike në mënyrë të arsyeshme nuk pret të rikuperojë vlerën e plotë apo një pjesë të këtij aktivi 
financiar. Pakësimi i vlerës përfaqëson një ngjarje çregjistrimi. Treguesit që nuk ka parashikime të arsyeshme të 
rimëkëmbjes përfshijnë shkelje të kushteve të kontratës si vonesa në pagesa ose ngjarje të mos pagesës në kohë, 
paaftësi paguese dhe falimentim. Kompania mund të çvlerësojë aktivet financiare që ende i nënshtrohen 
veprimtarisë së zbatimit kur Kompania kërkon të rimarrë shumat që janë për pjesë e kontratës, megjithatë, nuk 
ka shpresa të arsyeshme për rimarrje. 
 
Aktivet financiare - çregjistrimi. Shoqëria çregjistron aktivet financiare kur (a) përfundojnë të drejtat 
kontraktuale për flukset monetare nga aktivi financiar ose (b) kompania ka transferuar të drejtat për flukset e 
mjeteve monetare nga aktivet financiare ose kanë hyrë në një marrëveshje ku ruan të drejtat kontraktuale për 
të marrë flukset e mjeteve monetare të një aktivi financiar (“aktivi fillestar”), por merr përsipër një detyrim 
kontraktual për t’ua paguar këto flukse të mjeteve monetare një ose më shumë njësive ekonomike pra kur (i) 
transferon thelbësisht të gjitha rreziqet dhe përfitimet e pronësisë të aktivit financiar, ose (ii) nuk ka ruajtur 
kontrollin dhe as nuk transferon, as nuk man thelbësisht të gjitha rreziqet dhe përfitimet e pronësisë së aktivit 
financiar. Kontrolli ruhet në qoftë se pala tjetër nuk ka aftësinë praktike për të shitur asetin në tërësi tek një palë 
e tretë e palidhur pa pasur nevojë të vendosë kufizime shtesë për shitjen. 
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4. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

 
4.2 Instrumenta financiarë (vazhdim) 

Detyrimet financiare – kategorite e matjes. Detyrimet financiare klasifikohen si të matura më pas me Koston e 
Amortizuar (KA), përveç (i) detyrimeve financiare të matur me VDNFH. Ky klasifikim zbatohet për derivativët, 
detyrimet financiare të mbajtura për tregtim (p.sh. pozicionet e shkurtra në letra me vlerë), shumës së 
kushtëzuar të njohur nga një blerës në një kombinim biznesi dhe detyrime të tjera financiare të përcaktuara si 
të tilla në njohjen fillestare dhe (ii) kontratat e garancisë financiare dhe angazhimet e huasë. 

Detyrimet financiare – çregjistrimi. Detyrimet financiare çregjistrohen kur ato shuhen (dmth. Kur detyrimi i 
specifikuar në kontratë shkarkohet, anulohet ose skadon). 

Kompensimi i instrumenteve financiare. Aktivet dhe detyrimet financiare kompensohen dhe raportohet shuma 
neto në pasqyrën e pozicionit financiar vetëm kur ekziston një e drejtë e detyrueshme ligjore për kompensimin 
e shumave të njohura dhe ka një qëllim që të shlyhet në baza neto ose të realizojë aktivin dhe zgjidhë detyrimin 
në të njëjtën kohë. Kjo e drejtë e kompensimit (a) nuk duhet të jetë e kushtëzuar nga një ngjarje e ardhshme 
dhe (b) duhet të jetë ligjërisht e zbatueshme në të gjitha rrethanat e mëposhtme: (i) në rrjedhën normale të 
biznesit, (ii) në rast vonese të pagesave dhe (iii) në rast të paaftësisë së pagesës ose falimentimit. 

Kompania zotëron vetëm instrumente financiare jo-derivative, të përbërë nga llogaritë e arkëtueshme tregtare 
dhe llogari të tjera, mjetet monetare dhe ekuivalentët e saj, llogaritë e pagueshme tregtare dhe llogari të tjera, 
kreditë e tjera. Të gjitha instrumentet financiare fillimisht regjistrohen me vlerën e drejtë të rregulluar për kostot 
e transaksionit. Pas njohjes fillestare, instrumentet financiare të Kompanisë maten me koston e amortizuar. 

Vlera e drejtë është shuma në të cilën një instrument financiar mund të këmbehet në një transaksion të tanishëm 
midis palëve të gatshme, përveçse në një shitje të detyruar ose likuidim, dhe dëshmohet më së miri nga një çmim 
aktiv i kuotuar i tregut. Vlera e drejtë e instrumenteve financiare që nuk tregtohen në një treg aktiv (asnjë nga 
aktivet financiare të Kompanisë nuk tregtohet në një treg aktiv) përcaktohet duke përdorur teknikat e vlerësimit. 
Në njohjen fillestare, vlera e drejtë e të gjitha aktiveve financiare vlerësohet të përafrohet me koston e tyre të 
transaksionit. 
Kostoja e amortizuar është shuma në të cilën instrumenti financiar është njohur në momentin fillestar minus 
çdo ripagim të principalit, plus interesin e përllogaritur, dhe minus çdo kompensim për humbjet e pritura të 
kredisë për aktivet financiare. 

 
4.3 Kompensimi  i instrumentave financiare 
 

Aktivet dhe pasivet financiare kompensohen dhe paraqiten neto në pasqyrën e pozicionit financiar vetëm nëse 
ekziston një e drejtë ligjore për të kompensuar shumat e njohura dhe qëllimi që shlyerja të realizohet mbi baza 
neto, apo të realizohet aktivi dhe të shlyhet detyrimi njëkohësisht. Kjo vlen kryesisht për balancat ndaj/dhe nga 
operatorët e tjerë të telekomunikacioneve kombëtare dhe ndërkombëtare, të cilat shlyhen në shumën neto, në 
përputhje me kontratat ekzistuese.  

 

4.4 Përcaktimi i vlerës së drejtë 
 

Vlera e drejtë e parasë dhe e likuiditeteve, llogarive të arkëtueshme dhe llogarive të pagueshme janë afërsisht të 
barabarta me vlerën kontabël të dhënë, për shkak te maturimit të tyre afatshkurtër. 

 
4.5 Inventari 
 
Inventarët vlerësohen me vlerën më të vogël mes kostos dhe vlerës neto të realizueshme. Kosto e inventarit 
përfshin shpenzimet e njohura gjatë blerjes së inventarit, prodhimit ose kostos së tjetërsimit dhe kostove të tjera 
shtesë të njohura për ruajtjen dhe sjelljen në pozicionin ekzistues të inventarit. Në rastin e inventarit të prodhuar 
dhe prodhimit në proces kostot përfshijnë një marzh të kostove shtesë prodhuese, bazuar në operimin me 
kapacitet normal.Vlera neto e realizueshme është ekuivalente me diferencën e cmimit të shitjes së parashikuar, 
në rastin e një veprimtarie normale të biznesit me kostot totale të parashikuara dhe shpenzimet e shitjes.  
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4. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

 
4.6 Aktivet Afatgjata Materiale  
 
Nga data 1 Janar 2016, aktivet afgjata materiale jane paraqitur ne pasqyren të konsoliduara te pozicionit 
financiar me shumat e tyre te rivleresuar qe jane vlerat e drejta ne daten e rivleresimit drejtë duke zbritur 
zhvlerësimin dhe amortizimin e akumuluar. 
 
Toka dhe ndërtesat, përfshijnë përgjithësisht nënstacione, kabinat elektrike dhe ndërtesa administrative për 
zyra.  
 
Kosto e aktiveve të ndërtuara vetë, përfshin koston e materialeve dhe punën direkte, çdo kosto tjetër të lidhur 
direkt me transformimin e aktivit në kushte pune për qëllimin e tij të caktuar si dhe kostot e çmontimit dhe 
largimit të aktivit dhe kthimin e zonës ku ka qenë vendosur aktivi në gjëndjen e mëparshme. Çdo blerje 
programesh kompjuterike që është pjesë e pandashme e veprimtarisë së pajisjes është kapitalizuar si pjesë e 
kësaj pajisjeje.  
 
Kostoja e zëvëndësimit të një pjese të AAM, njihet në vlerën e mbetur të AAM, vetëm nëse është e mundshme 
që përfitime të ardhshme ekonomike të lidhura me këtë pjesë të zëvendësuar do të rrjedhin në Shoqëri si dhe 
nqs kostoja e saj mund të vlerësohet në mënyrë të besueshme. Kostot ditore të mirëmbajtjes dhe të tjera të 
lidhura me AAM, do të njihen në shpenzimet e periudhës përkatëse që ato ndodhin. 
Kostoja e mirëmbajtjes, riparimit dhe zëvendësimit të njësive jo të rëndësishme të AAM regjistrohet si shpenzim 
mirëmbajtjeje nëperiudhën kur ndodh. Rinovimet dhe përmirësimet kapitalizohen. Kur kryhet shitja, nxjerrja 
jashtë përdorimit ose zëvëndësimi i njëpjese të AAM, kostoja dhe zhvlerësimi i akumuluar përkatës i zërit të 
nxjerrë jashtë përdorimit ose pjesës së zëvendësuar eleminohen nga llogaritë. Fitimi ose humbja që mund të 
rezultojë regjistrohet në pasqyrën e të ardhurave.  
 

Ndërtimi në proçes përfshin punën e kontraktuar nga palët e treta ose punën e gjeneruar për qëllime të 

brendshme për aktivet afatgjata materiale ende të papërfunduara. Ky zë paraqet investimet e kryera (por ende 

të papërfunduara) në periudhën aktuale dhe/ ose paraardhëse financiare. Pas përfundimit, këto aktive dhe 

shumat e lidhura me to të mbartura nën zërat e parapagimeve në avancë, ose ndërtimeve në proçes, 

kapitalizohen si zëra të aktiveve afatgjata materiale.  Amortizimi vjetor paraqitet në pasqyrën e të ardhurave 

gjithëpërfshirëse. Tabela e mëposhtme shfaq kohën e përdorimit të vlerësuar të aktiveve: 

Aktivet afatgjata materiale 
Jetëgjatësia 

2019 2018 

Ndërtesa  2  -  5 vjet 2  -  5 vjet 
Instalime Teknike (Linja) 3  -  5 vjet 3  -  5 vjet 
Makineri e pajisje 1  -  80 vjet 1  -  80 vjet 
Mjete transporti 1  -  44 vjet 1  -  44 vjet 
Mobilje orendi 1  -  11 vjet 1  -  11 vjet 
Pajisje elektronike  1  -  20 vjet 1  -  20 vjet 

Amortizimi nuk aplikohet për tokën dhe punimet në proçes. 
 
Metoda e amortizimit, jeta e dobishme dhe vlera e mbetur rishikohen në çdo datë raportimi dhe ndryshohen në 
rast se efektet janë materiale. 
 
Çregjistrimi 
 

Një zë i aktiveve afatgjata materiale çregjistrohet kur ai nxirret jashtë përdorimit apo atëherë kur nuk priten më 

përfitime ekonomike të ardhshme nga përdorimi apo nxjerrja e tij jashtë përdorimit.  

Fitimet dhe humbjet në rastin e nxjerrjes jashtë përdorimit të aktiveve afatgjata materiale, përcaktohen sipas 

shumës së tyre të mbetur dhe merren parasysh në nxjerrjen e rezultatit operativ të vitit.  
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4.     PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE TË RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM) 

 
4.7 Aktivet Afatgjata Jomateriale 
 
Aktivet afatgjata jomateriale përfshijnë liçensat dhe  të drejtat për përdorim.  
 
Njohja dhe Matja 
 
Liçensat, të drejtat e përdorimit të cilat përftohen nga shoqëria paraqiten me kosto minus amotizimin e 
akumuluar (shihni më poshtë) dhe humbjet e akumuluara nga zhvlerësimi, nëse ka.  
 
Shpenzimet e mëpasshme  
 
Shpenzimet e mëpasshme kapitalizohen vetëm në rastin kur shtojnë përfitimet e ardhshme ekonomike për 
aktivin specifik me të cilat ato lidhen. Te gjitha shpenzimet njihen si fitim/humbje kur ndodhin. 

 
Amortizimi 

Amortizimi njihet në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirese duke përdorur metodën lineare mbi jetëgjatësinë 

e parashikuar të aktiveve jomateriale që nga data që janë të disponueshme për përdorim. 

 
4.8 Zhvlerësimi (Rënia në vlerë)  

Shoqëria vlerëson në çdo datë raportimi nëse ka ndonjë tregues për zhvlerësimin e aktiveve. Në rast se 
evidentohen tregues të tillë, atëherë vlerësohet vlera e rikuperueshme e aktivit. Për aktivet jomateriale që nuk 
janë të gatshme për përdorim, vlera e rikuperueshme përllogaritet në çdo datë të bilancit.    

Një humbje nga zhvlerësimi njihet atëherë kur vlera e mbartur e aktivit apo njësisë gjeneruese të parasë tejkalon 

vlerën e rikuperueshme. Njësia gjeneruese e parasë është njësia më e vogël e identifikueshme e grupit të 

aktiveve e cila gjeneron flukse monetare në mënyre të pavarur nga aktivet e tjera. Humbjet nga zhvlerësimet 

njihen në fitim/humbje. Vlera e rikuperueshme e një aktivi apo një njësie që gjeneron flukse paraje është më e 

madhja midis vlerës së tij në përdorim dhe vlerës së drejtë minus kostot e shitjes. Për të vlerësuar vlerën në 

përdorim, flukset e ardhshme monetare të çmuara aktualizohen duke përdorur normën para tatimit që reflekton 

vlerësimet aktuale të tregut për vlerën në kohë të parasë dhe rrezikun specifik të aktivit.  

Humbja nga zhvlerësimi anullohet nëse ka tregues që kjo humbje nuk ekziston më dhe nëse kanë ndryshuar 

supozimet e përdorura për të përcaktuar vlerën e rikuperueshme. Një humbje nga zhvlerësimi anullohet deri në 

masën që vlera e mbartur e aktivit nuk tejkalon vlerën e mbartur që do të ishte përcaktuar pasi të ishte zbritur 

zhvlerësimi dhe amortizimi, nëse zhvlerësimi nuk do të ishte njohur. 

 
4.9 Aktive investuese 
 
Aktivi investues është aktiv i mbajtur për t’u dhënë me qira dhe/ose rivlerësim i kapitalit (përfshirë aktivet në 
ndërtim për qëllime të tilla), fillimisht maten me kosto, përfshirë kostot e transaksionit. Ato fillimisht njihen në 
pasqyrën e pozicionit financiar kur risqet dhe përfitimet e pronësisë transferohen në Shoqëri pavarësisht nëse 
titulli është transferuar apo jo. Fillimisht maten me kosto. Pas periudhës së njohjes, aktivet  e investimit maten 
me modelin e kostos. Zhvlerësimi i këtyre aktiveve të investimit llogaritet bazuar në vlerën e tyre të mbetur. 
Aktivet e investimeve të mbajtura nga një qiramarrës si një aktiv i përdorimit të drejtë maten fillimisht me koston 
në përputhje me SNRF 16. 
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4.10 Provizionet 

 

Një provizion njihet nëse, si rezultat i një ngjarjeje të shkuar, shoqëria ka një detyrim ligjor apo konstruktiv, i cili 

mund të vlerësohet në mënyrë të besueshme dhe do të kërkojë flukse dalëse parash për shlyerjen e tij. Provizionet 

përcaktohen duke skontuar (nësë është materiale) flukset e pritshme të ardhshme të parasë me një normë 

skontimi para tatimit që pasqyron vlerësimet aktuale të tregut për vlerën në kohë të parasë dhe për risqet që lidhen 

me detyrimin në fjalë. Provizionet rishikohen në çdo datë raportimi dhe nëse nuk ka më gjasa për daljen e ndonjë 

fluksi parash për shlyerjen e detyrimit, provizionet rimerren. Provizionet përdoren vetëm për qëllimin që janë 

njohur fillimisht. Ato nuk njihen për humbjet e ardhshme operative. Aktivet e kushtëzuara nuk njihen por paraqiten 

në shënime kur janë të rëndësishme. 

4.11     Njohja e të ardhurave 
 
Të ardhurat janë fluksi bruto i përfitimeve ekonomike gjatë periudhës aktuale dhe normale të aktivitetit të një 
njësie ekonomike kur ato flukse rezultojnë në rritje në kapital, përveç rritjeve të kontributeve nga pjesëmarrësit 
e kapitalit. Të ardhurat përfshijnë vlerën e drejtë të konsideruar dhe pranuar si të arkëtueshme për shitjen e 
mallrave dhe shërbimeve gjatë rrjedhës normale të veprimtarisë së kompanisë. Të ardhurat janë të njohura neto 
nga tatimi mbi vlerën e shtuar, kthimet, rimbursimet dhe zbritjet. 
Shoqëria i njeh të ardhurat në bazë të faturave të lëshuara për energjinë e furnizuar, kur shuma e të ardhurave 
mund të matet në mënyrë të besueshme dhe është e mundur që njësia do të marrë përfitimet e ardhshme 
ekonomike. Shuma e të ardhurave nuk mund të konsiderohet e matshme me besueshmëri, derisa të gjithë 
detyrimet e kushtëzuara që kanë të bëjnë me shitjen të jenë zgjidhur. Shoqëria bazon vlerësimet e saj mbi 
rezultatet historike, duke marrë parasysh llojin e konsumatorit, llojin e transaksionit dhe specifikat e çdo 
marrëveshjeje. 
 
(a) Shitjet e energjisë elektrike 

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

(b) Të ardhura të tjera 

Të ardhurat mbi shërbimet e ofruara klientëve si p.sh. Lidhje e re, ndryshimi i emrit në kontratë, verifikimi i 
matësit,etj. janë të njohura kur shërbimi ofrohet. Këto të ardhura, sëbashku me të ardhurat nga kamatëvonesat 
për pagesat me vonesë, janë të përfshira në të ardhura të tjera. 

 
(c)Të ardhurat dhe Shpenzimet Financiare 
 
Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat njihen në pasqyren e të ardhurave dhe shpenzimeve kur akumulohen, 
duke marrë parasysh metodën e interesit efektiv.  
Shpenzimet për interesa përfshijnë interesin e pagueshëm mbi borxhet e marra për qëllime të kapitalit të punës, 
të përllogaritur me metodën e normës efektive të interesit.   
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4.12 Tatimi mbi fitimin 
 
Tatim fitimi i vitit përbëhet nga tatimi aktual dhe tatim fitimi i shtyrë. Tatim fitimi njihet në pasqyrën e të 
ardhurave dhe shpenzimeve përveç rasteve kur lidhet me zëra që njihen direkt në kapital, rast në të cilin edhe 
tatimi njihet në kapital. Tatimi aktual është tatimi i pritur për t’u paguar mbi fitimin e tatueshem të vitit, duke 
aplikuar normat tatimore në fuqi në datën e bilancit, si dhe çfarëdolloj rregullimi kontabël të tatimit për t’u 
paguar në lidhje me vitet e mëparshme. Norma e tatimit mbi fitimin për vitin 2019 eshte 15% (2018: 15%). 
 
Tatim fitimi i shtyrë përfaqëson diferencën e tatimit mbi fitimit  të pagueshëm (apo të  rikuperueshëm) në 
periudhat e ardhshme, i cili përllogaritet për të evidentuar diferencat e përkohshme që krijohen për shkak të 
aplikimit të parimeve kontabël të ndryshme nga ato tatimore.  Tatimi i shtyrë njihet sipas metodës së  detyrimeve 
të bilancit, duke aplikuar normën tatimore në fuqi mbi diferencën ndërmjet aktiveve dhe detyrimeve për qëllime 
të raportimit financiar dhe vlerave të ketyre aktive dhe detyrime për  qëllime tatimore.  
 
Gjendjet e shtyra tatimore maten me normat tatimore në fuqi ose që konsiderohen në fuqi në fund të periudhës 
së raportimit, të cilat pritet të zbatohen për periudhën kur diferencat e përkohshme do të anullohen ose humbja 
tatimore e mbartur do të shfrytëzohet.  
Aktivet tatimore të shtyra për diferencat e përkohshme të zbritshme regjistrohen deri në atë masë  që është e 
mundshme që fitimi i tatueshëm në të ardhmen të mund të përdoret për zbritjet në fjalë. 
 
4.13 Fondet për pensione 
 
Shoqëria paguan kontributet ndaj sigurimeve shoqërore e shendetësore të detyrueshme, që sigurojnë përfitimet 
për pensione të punonjësve në përputhje me legjislacionin shqiptar. Autoritetet Fiskale janë përgjegjëse për 
përcaktimin e kufirit minimal ligjor të vendosur për pensionet në juridiksionin përkatës sipas një plani 
kontributesh pensioni të përcaktuar. 
 
4.14 Aktivet dhe Detyrimet e Kushtëzuara 
 
Detyrimet e kushtëzuara nuk njihen në pasqyrat financiare. Ato paraqiten në shënime të pasqyrave financiare 
për sa kohë që mundësia për një dalje të burimeve që përfshijnë përfitime ekonomike është e largët. Një aktiv i 
kushtëzuar nuk paraqitet në pasqyrat financiare por paraqitet në shënime për sa kohë ekziston mundësia e 
hyrjes së përfitimeve ekonomike. Shuma e humbjeve të kushtëzuara njihet si provizion, nësë është e mundshme 
që ngjarjet e ardhshme të konfirmojnë që një detyrim ka lindur në datën e pozicionit financiar dhe mund të 
bëhet një vlerësim i arsyeshëm i shumës së humbjes. 
 
4.15 Transaksionet me palët e lidhura 
 
Palët e lidhura përcaktohen kur një palë kontrollohet nga pala tjetër, ose ka ndikim të rëndësishem në vendimet 
e biznesit apo vendimet financiare të palës tjetër. Për qëllime të paraqitjes së pasqyrave financiare, drejtimi i 
shoqërisë dhe manaxhimi konsiderohen si palë të lidhura. 
 
 
5.   GJYKIME DHE VLERËSIME KRITIKE TË KONTABILITETIT 
 
Vlerësimet dhe gjykimet janë vlerësuar në mënyrë të vazhdueshme dhe janë bazuar në eksperiencat historike 
dhe faktorë të tjerë, duke përfshirë edhe pritshmërinë për ngjarjet e ardhshme për të cilat besohet të jenë të 
arsyeshme në bazë të rrethanave.  
Shoqëria bën vlerësime dhe supozime lidhur me të ardhmen. Rezultati i vlerësimeve kontabël, sipas përcaktimit, 
rrallë do të jetë i barabartë me rezultatet aktuale. Vlerësimet dhe supozimet të cilat kanë një risk të 
konsiderueshëm për shkaktimin e një sistemimi material në shumat e mbartura të aktiveve dhe detyrimeve 
brenda vitit të ardhshëm financiar janë trajtuar si më poshtë. 
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5.1 Vlerësimi i drejtimit për vijimësinë e aktivitetit të Shoqerisë 

 
Gjykime të rëndësishme të përfshira për të përdorur parimin e vijimësisë janë paraqitur më poshtë:  
Si rezultat i humbjeve të përiudhave të kaluara që nga themelimi, Shoqëria raporton një kapital negativ prej mijë            
35,676,413 Lekë (2018: 31,499,835 mijë Lekë) dhe humbje të akumuluara prej 69,562,888 mijë Lekë (2018: 
65,488,551 mijë Lekë). Më 31 dhjetor 2019 dhe në atë datë detyrimet afatshkurtra të Shoqërisë tejkalojnë 
aktivet afatshkurtra me 74,075,193 mijë Lekë (2018: 64,279,375 mijë Lekë). Në mënyrë që të përmbushë nevojat 
për kapital dhe likuiditet dhe të vazhdojë aktivitetin, Shoqëria ka financime nga palët e lidhura, në shumën 
17,513,029 mijë Lekë (31 dhjetor 2018: 17,225,358 mijë Lekë) (shih shënimin 17).  
Drejtimi është në dijeni të ekzistencës së pasigurisë materiale që mund të shkaktojë dyshime të rëndësishme 
mbi aftesinë e Shoqërisë për të vazhduar aktivitetin në vijimësi. Zbatueshmëria e principit të vazhdimësisë në të 
ardhmen e parashikueshme është në varesi të mbështëtjes së vazhdueshme të palëve të lidhura si edhe të 
vendimeve dhe veprimeve të autoriteteve shtetërore.  
Pas transferimit të pronësisë së plotë të Shoqërisë tek Qeveria Shqiptare në tetor 2014 (shih shënimin 1), dhe 
duke qenë së OSHEE është distributori i vetëm i energjisë elektrike në të gjithë vendin, si dhe ofruesi i një 
shërbimi të rëndësishëm publik, Qeveria Shqiptare është angazhuar të mbështesi Shoqërinë financiarisht dhe 
nëpërmjet zbatimit të rregullores. Në përgjigje të kësaj situate, drejtimi ka ndërmarrë disa veprime korrigjuese 
dhe ka zhvilluar planin afatgjatë të rimëkëmbjes gjatë vitit 2015, i cili gjithashtu ka vazhduar gjatë vitit 2019, më 
rritjen e normës së arkëtueshmërisë, uljen e humbjeve dhe shitjet e parashikuara.  
 

a. Rezultati ekonomik i aktivitetit dhe përmirësimi i pozicionit financiar të OSHEE  
 

Rezultatet e vitit 2019 nuk arritën treguesit e performancës së planifikuar në fillim të periudhës si rezultat i rritjes 
së shpenzimeve të blerjes së energjisë, e cila u ndikua nga ndryshimi i strukturës së blerjes. Sasia e furnizuar nga 
burimet hidrike vendase në vitin 2019 ishte sa 80.15% e sasisë së planifikuar ku sasia e furnizuar nga KESH ishte 
sa 75.8% e sasisë së planifkuar dhe ajo e furnizuar nga HEC-et private sa 90.7% e sasisë së planifikuar. 
Gjatë 2019 shpenzimet për blerje dhe transmetim energjie rezultuan 40 % ose 12 miliard Lekë më të larta se ato 
të planifikuara në fillim të vitit dhe çmimi mesatar i blerjes së energjisë ishte 5.52 Lekë/Kwh nga 4.13 Lekë/Kwh 
i planifikuar. Faktorët që ndikuan në rritjen e kostos së blerjes së energjisë ishin: 

- Energjia e furnizuar nga KESH më e ulët se planifikimi 
- Energjia e furnizuar nga HEC-et private më e ulët se planifikimi 
- Rritja e konsumit si pasojë e rritjes ekonomike dhe ndryshimit të kushteve të motit 

Ndikimi negativ i rritjes së shpenzimeve të blerjes së energjisë  në rezultatin e vitit 2019 u zvogëlua nëpërmjet 
masave të marra në përmirësim të treguesve ekonomiko financiare, të cilat synojnë: 

 Zvogëlim i humbjeve jo-teknike nëpërmjet forcimit të kontrolleve në rrjet, ndërprerjes së lidhjeve të 
paligjshme dhe vendosjes para ligjit të abuzuesve si dhe nëpërmjet investimeve që përmirësojnë 
teknollogjinë dhe organizimin e punës. 

 Zvogëlimin e humbjeve teknike nëpërmjet rritjes së efiçiencës së rrjetit nga përmirësimi i mirëmbajtjes 
dhe investimeve të reja. 

 Rritjen e arkëtimit nëpërmjet politikave të ristrukturimit të borxhit dhe përmirësimit të marrdhënieve 
me klientët duke përmirësuar shërbimin dhe rritur besimin reciprok. 

 Rritjes së efiçencës së punës së punonjësve të shoqërisë nëpërmjet masave organizative, rritjes së 
kualifikimit dhe motivimit të punonjësve. 

 Përmirësimit të cilësisë së furnizimit me energji elektrike nëpërmjet investimeve në teknollogji të 
përparuara që përmirësojnë treguesit teknikë të furnizimit. 

 Zvogëlimit të kohës së ndërprerjeve teknollogjike dhe të kohëzgjatjes së riparimit të defekteve në rrjet. 
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5.1 Vlerësimi i drejtimit për vijimësinë e aktivitetit të Shoqerisë (vazhdim) 

 
Më poshtë treguesit kryesorë të performancës periudhës 2018 – 2019, në milion Lekë : 

 2018 2019 

Marzhi bruto  20,453  14,462 

EBITDA    6,326 133 

Fitim Neto    1,937   -4,164 

 2018 2019 

Norma e arkëtimit 98.00% 97.51% 

Humbjet në rrjetin e Shpërndarjes 23.90% 21.79% 

Çmimi i blerjes së energjisë nga KESH   (Lekë/Mëh)          1,500  1,500 

Tarifa e transmetimit OST     (Lekë/Mëh)             750    750 
 

b. Pozita e favorshme në tregun e energjisë. 
 

Shoqëria vazhdon të ruajë pozitë të favorshme në tregun e energjisë, pozitë e cila ruhet edhe për periudhën në 
vazhdim, mbështetur në ligjin Nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë” datë 30.04.2015, si aktivitet i OSHEE Grup, 
aksionet e të cilit zotërohen tërësisht nga shteti dhe për të cilin nuk ka plane afatshkurtëra dhe afatmesme 
privatizimi. 
Bazuar në ligjin Nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë” dhe vendimeve të ERE për liçensimet, shoqëritë e reja të 
OSHEE Grup filluan aktivitetin e pavarut prej datës 01.01.2020. Hapja e tregut dhe humbja e monopolit të OSHEE 
në aktivitetin e shitjes së energjisë do të bëhet hap pas hapi në përmbushje të kërkesave të ligjit dhe do të 
kërkojë një periudhë të paktën disavjeçare pas vitit në vazhdim 2020. 
 

c. Mbështetja e qeverisë 
 

Qeveria ka kushtuar vëmendje të veçantë sektorit energjitik duke nxjerrë akte dhe angazhuar strukturat 
qeverisëse për stabilitetin e sektorit dhe përmirësimin e treguesve të shoqërive shtetërore që operojnë në këtë 
sektor. 
Në korrik 2017, Qeveria ka miratuar “Strategjinë kombëtare të energjisë” për periudhën 2018-2030. Kjo Strategji 
përcakton objektivat strategjike për të: i) zbutur rreziqet që lidhen me rritjen e kërkesës, cilësinë e shërbimit etj. 
dhe ii) cilësinë e furnizimit duke promovuar burimet e rinovueshme të energjisë, efikasitetin energjetik dhe 
bashkëpunimin rajonal. Këto parime udhëzuese përcaktojnë bazat për arritjen e këtyre objektivave strategjike. 

 
Strategjia përcakton masat kryesore të kërkuara nga pjesëmarrësit e sektorit që ndër të tjera për shoqërinë 
OSHEE theksojnë: 

- vazhdimësinë e investimeve për të ulur më tej humbjet e shpërndarjes dhe për të përmirësuar arkëtimet;  
- përgatitjen e rregullave lidhur me sigurinë dhe lidhjet e rrjetit, cilësinë e furnizimit;  
- planin e zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes për një periudhë 5-vjeçare së bashku me mjetet e monitorimit 

dhe tarifën vjetore të kërkuar;  
- zbatimin e ndarjes së aktiviteteve të shpërndarjes;  
- zhvillimin dhe forcimin e kapaciteteve. 

 
Treguesit e Monitorimit janë : 

- Reduktimi i humbjeve joteknike të shpërndarjes të energjisë elektrike, që llogaritet si raport i humbjeve 
joteknike (që nuk faturohen) në rrjetin shpërndarës përkundrejt energjisë elektrike që futet në rrjetin 
shpërndarës; 

- Reduktimi i humbjeve teknike të shpërndarjes të energjisë elektrike që llogaritet si raport i humbjeve 
teknike në rrjetin shpërndarës përkundrejt energjisë elektrike që futet në rrjetin shpërndarës; 

- Rritja e shkallës së arkëtimit të faturave të energjisë elektrike; që llogaritet si raport i shumës së gjithë 
energjisë elektrike të faturuar në rrjetin shpërndarës përkundrejt vlerës së energjisë elektrike që futet 
në rrjetin shpërndarës; 
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- Niveli i ndërsubvencioneve në furnizimin me energji si një tregues i rëndësishëm cilësor dhetregon 
shkallën e ndërsubvencionimit të çmimeve të energjisë elektrike ndërmjet sektorëve. Kuantifikimi i tij 
është i vështirë të bëhet në gjendjen aktuale. 
 

Këto objektiva dhe masat për realizimin e tyre, tregojnë angazhimin e qeverisë për sektorin energjitik në 
përgjithësi dhe për OSHEE në veçanti, për të përmirësuar treguesit ekonomiko-financiarë në të ardhmen. 
 
Masa të tjera 

Aktet nënligjore në zbatim të ligjit Nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë” datë 30.04.2015 u përditësuan në 
kuadër të krijimit të tregut të enegjisë elektrike dhe u shoqëruan edhe me vendime të ERE që përmirësojnë 
funksionalitetin në kuadër të krijimit të shoqërive të ndara të OSHEE dhe krijimit të OSHEE Grup. Kështu u 
përditësua Vendimi i Këshillit të Ministrave për Modelin e Tregut Nr.244, date 30.3.2016 “Per miratimin e 
kushteve per vendosjen e detyrimit te sherbimit publik, ...”, i cili mundëson funksionalitetin e plotë të Furnizuesit 
të Tregut të Lirë (Shoqëri e Grupit OSHEE) për aktivitetin e shitblerjes së energjisë elektrike. 

Në Prill 2019 Qeveria ka vendosur të “Miratimi i planit të konsolidimit financiar të sektorit publik, 
elektroenergjetik”, në vazhdim të angazhimit për mbështetjen e sektorit energjitik. 
Planet perspektive të OSHEE Grup synojnë performancë të lartë në mënyrë që jo vetëm të përmirësojnë 
pozicionin financiar, por gjithashtu t'i paguajë borxhet e saj ndaj KESH- it dhe OST-së si dhe detyrimet tatimore.  
Qeveria është plotësisht e angazhuar për të përmirësuar efikasitetin, kapacitetin institucional dhe 
qëndrueshmërinë financiare duke zbatuar veprimet e mëposhtme të rëndësishme :  

a) Reduktimin e mëtejshëm të humbjeve dhe përmirësimin e mbledhjes së të ardhurave duke përshpejtuar 
zbatimin e Projektit të Rimëkëmbjes të Energjisë. Në vitin 2020, treguesi Humbjeve totale pritet të përmirësohet 
më tej në 21% dhe i arkëtimeve 95 % ; 

b) Riorganizimi i sektorit, forcimi i pozicionit financiar dhe mobilizimi i burimeve për të mbyllur deficitin e 
parashikuar të financimit.  

 
Për të përmbushur këto objektiva, mbështetja e qeverisë dhe drejtuesit e shoqërisë do të fokusohen në tre fusha 
kryesore: 

-  Zvogëlimi i humbjeve të energjisë.  
-  Rritja e arkëtimeve të faturuara të energjisë - rënie e të arkëtueshmeve.  
-  Përmirësimi i shërbimit të klientit.  

 
Drejtimi e njeh pasigurinë mbi aftesinë e Shoqërisë për të përmbushur kërkesat e saj të financimit dhe mbi 
financimin apo shlyerjen e pagesave në kohën e duhur. Megjithatë, sic përshkruhet më sipër, drejtimi ka një 
pritshmëri të arsyeshme se Shoqëria ka burime dhe mbështetje të mjaftueshme nga qeveria për të vazhduar 
aktivitetet operative për të ardhmen e parashikueshme.  
 
5.2 Gjykime dhe vlerësime mbi efektet e pandemisë në parimet e vijimësisë 

 
Ndërsa situata pandemike COVID-19 ende po evoluon në Shqipëri dhe në mbarë botën, ka pasiguri të lartë mbi 
shtrirjen e saj në kohën e lëshimit të këtyre pasqyrave financiare. Si pasojë, menaxhimi nuk është në gjendje të 
vlerësojë me siguri dhe të sigurojë një vlerësim sasior të ndikimit të mundshëm të kësaj pandemie në kompani. 
Ndërsa masat kufizuese vazhdojnë, volumi i shitjeve, fluksi i parasë, (zhvlerësimi i aktiveve, inventari, vlera e 
drejtë, etj.) dhe fitimi mund të ndikohen. Sidoqoftë, në datën e këtyre pasqyrave financiare, kompania po 
operon, vazhdon të përmbushë detyrimet e saj në kohën e duhur dhe për këtë arsye vazhdon të zbatojë parimin 
e vijimësisë në përgatitjen e pasqyrave financiare. 
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6. AKTIVET AFATGJATA MATERIALE 

  
 Toka  

 Rikonstruksione 
Ndertesa e Toka  

 Makineri e Paisje   Asete të Tjera   Asete në proçes    Total   

  
       

Kosto  
       

Gjendja më 1 janar 2018  1,035,444 3,750,517 36,425,935 2,015,255 7,835,364  51,062,515 

Shtesat   28,467 571,488 5,734,875 426,356 3,417,473  10,178,659 

Pakësime  (7) (18) (229,063) (53,545) (3,083,467)  (3,366,100) 

Gjendje 31.12.2018  1,063,904 4,321,987 41,931,747 2,388,066 8,169,370  57,875,074 

  
       

Shtesat  1,293 320,551 4,868,302 132,502 8,734,442  14,057,090 

Pakesime    (4,846)  (5,533,698)  (5,538,544) 

Gjendje 31.12.2019  1,065,197 4,642,538 46,795,203 2,520,568 11,370,114  66,393,620 

  
       

Amortizimi i akumuluar  
       

Gjendja më 1 janar 2018  
 (262,113) (11,252,859) (1,035,289)   (12,550,261) 

Amortizimi i vitit  
 (159,093) (2,327,328) (400,165)   (2,886,586) 

Pakësime  
 3 75,005 25,494   100,502 

Gjendje 31.12.2018  - (421,203) (13,505,182) (1,409,960) -  (15,336,345) 

  
       

Amortizimi i vitit   (174,053) (2,563,619) (397,165)   (3,134,837) 

Pakesime  
 - 43 38   81 

Gjendje 31.12.2019  - (595,256) (16,068,758) (1,807,087) -  (18,471,101) 

  
       

Vlera neto kontabël  
       

Gjendja më 31.12.2018  1,063,904 3,900,784 28,426,565 978,106 8,169,370  42,538,729 

Gjendja më 31.12.2019  1,065,197 4,047,282 30,726,445 713,481 11,370,114  47,922,519 

 
 
Nuk ka aktive afatgjata material të lënë peng si kolaterale më 31 dhjetor 2019 dhe 31 dhjetor 2018. 
 
Shoqeria ende nuk ka bërë inventarizimin e aktiveve deri në datën e përgatitjes së këtyre pasqyrave financiare të konsoliduara. 
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6.     AKTIVET AFATGJATA MATERIALE (VAZHDIM) 
 
Me 8 prill 2008, Keshilli i Ministrave vendosi të transferoje pronesine e pronave të paluajtshme nga KESH të 
Shoqëria. Me 30 korrik 2008, KeshiUi i Ministrave miratoi nje listë analitike të pasurive të paluajtshme të 
transferuar nga KESH tek Shoqëria. Dokumentimi i titujve të pronesise per tokat dhe ndërtesat e transferuara 
nga KESH ne momentin e ndarjes me OSHEE nuk është finalizuar ende. Shoqeria ka arritur të sigurojë 
dokumentet e këtyre titujve pronësie vetëm per një numer të vogel pronash. 
 

Rivleresimi dhe matja e vleres se drejte — Hierarkia e vleres se drejte 
Në 2016, Shoqëria ka bërë një vleresim të aktiveve afatgjata materiale dhe jo matëriale bazuar në Vendimin Nr. 
1460, datë 20 shkurt 2015, ndryshuar me Vendimin Nr. 8910, datë 19 nëntor 2015. Me datë efektive 1 janar 
2016, aktivet afatgjata materiale dhe jo materiale u matën me vlere të drejtë, duke rezultuar me nje rritje në 
tepricen e rivleresimi 1,513,463 mije Leke. 
Vlera e drejtë e aktiveve afatgjata materiale u percaktua nga një grup ekspertësh të jashtëm të caktuar nga 
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtise, Turizmit dhe Sipermarrjes bazuar në Vendimin Nr. 1460, datë 20 shkurt 
2015, dhe ndryshuar me Vendimin Nr. 8910, datë 19 nëntor 2015. Grupi i ekspertëve perbehej nga vleresues të 
pasurive të paluajtshme dhe kontabilistë të certifikuar. Raporti i vleresuesve daton në janar 2017, nderkohe qe 
data efektive e rivleresimit eshtë 1janar 2016. 
Vlera e drejtë eshtë matur duke perdorur referencen e tregut aktual, koston e zevendesimit të amortizuar, dhe 
krahasimin e drejtperdrejtë si metoda vleresimi. Në ketë matje janë perdorur të dhena të rendesishme të pa 
vezhgueshme.  
Rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale u bë duke perdorur regjistrimet baze ekzistuese të Shoqerise. 
Supozimet janë bazuar në të dhënat e marra nga Shoqeria, duke perfshitë edhe aktivet per të cilat titujt e 
pronësise nuk janë marre ende, dhe pa bërë inventarizimin e aktiveve afatgjata 
 
7. AKTIVET AFATGJATA JOMATERIALE 
 
Lëvizjet e aktiveve afatgjata jomateriale për vitin 2019 janë si më poshtë: 
 

  

 Markat Tregetare 
dhe Licencat  

AQ të Patrupëzuara 
në proçes  Total 2019 

      
Kosto      
Gjendja më 1 janar 2018  889,830 257,481  1,147,312 

Shtesat   241,788   241,788 

Pakësime  
 (58,346)  (58,346) 

Gjendje 31.12.2018  1,131,618 199,135  1,330,754 
      

Shtesa   95,935 226,765  322,700 

Pakesime  
 (46,580)  (46,580) 

Gjendje 31.12.2019  1,227,553 379,320  1,606,874 
      

Amortizimi i akumuluar  
    

Gjendja më 1 janar 2018  (342,130)   (342,130) 

Amortizimi i vitit  (200,215)   (200,215) 

Gjendje 31.12.2018  (542,345) -  (542,345) 

  
    

Shtesa   (167,642)   (167,642) 

Gjendje 31.12.2019  (709,987) -  (709,987) 

Vlera neto kontabël  
    

Gjendja më 31.12.2018  589,273 199,135  788,409 

Gjendja më 31.12.2019  517,566 379,320  896,887 
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8. AKTIVET NË PËRDORIM 
 
Lëvizjet e aktiveve në përdorim për vitin 2019 janë si më poshtë: 
 

   Ndërtesa    Total  

Me kosto     
Gjendja më 1 janar 2019  -  - 

Shtesa  83,772  83,772 

Pakësime  -  - 

Gjendja më 31 dhjetor 2019  83,772  83,772 

  
   

Amortizimi  
   

Gjendja më 1 janar 2019  -  - 

Amortizimi i vitit  25,251  25,251 

Kthim amortizimi  -  - 

Gjendja më 31 dhjetor 2019  25,251  25,251 

   
   

Gjendja neto më 31 dhjetor 2018  -  - 

Gjendja neto më 31 dhjetor 2019  58,521  58,521 

 
 
9. AKTIVE TË TJERA FINANCIARE 
 
Aktivet financiare përbëhen nga hua ndaj punonjesve të lëvruara në vitet e mëparshme. 
 

  31 dhjetor 2019    31 dhjetor 2018  

 
   

Parapagime ndaj punonjësve  20,403  22,838 

Zbritje për humbje nga zhvlerësimi (19,772)  (21,442) 

 631  1,396 

 
Lëvizjet në zhvlerësimin e aktiveve jane si me poshte: 

   31 dhjetor 2019    31 dhjetor 2018  

  
   

Gjendja më 1 janar   21,442  21,642 

Rimarrje për vitin  (1,670)  (200) 

Gjendja më 31 dhjetor  19,772  21,442 
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10. INVENTARI 
 

Gjendjet e inventarit janë të analizuara si vijon: 

  31 dhjetor 2019    31 dhjetor 2018  

 
   

Materiale konsumi 6,037,164  6,519,089 

Minus: Zbritje për zhvlerësim (453,185)  (351,572) 

 5,583,979  6,167,517 

 
Të gjitha materialet të cilat përbëjnë inventarin e Shoqërisë përdoren për operacionet e mirëmbajtjes ditore 
ose për ndërtimin e aktiveve të reja. Për materialet e përdorura në mirëmbajtje, konsumi vjetor është 
regjistruar në  llogaritë kontabile përkatëse të shpenzimeve. 
Zhvlerësimi i inventarit gjëndje në 31 Dhjetor 2019 në vlerë totale 453,185 mijë lekë nga vlera 351,572 mijë lekë 
në vitin 2018, lidhet me vlerën e artikujve të përcaktuar si njësi të cilat vlerësohen se janë inventar për jashtë 
përdorimit e me qarkullim të ngadalshëm dhe se mundesia e përdorimit të tyre është zero. Rrija e vlerës në 
krahasim më vitin 2018 ka ardhur si rezutat i shtimit te  disa artikujve kategorizuar me qarkullim të ngadalshëm 
në fundin e vitit të mëparshëm.  
 
Në fund të vitit 2019, është kryer inventarizimi i artikujve të stokut të magazinave dhe njëkohësisht janë 
evidentuar artikujt me qarkullim të ngadalshëm dhe ato që duhet të dalin jashtë përdorimit, duke mbajtur 
procesverbale për çdo magazinë nga komisionet e inventarizimit. 
 
Kriteret për t’i klasifikuar si materiale me qarkullim të ngadalshëm kanë qenë: (i) vjetërsia e blerjes së tyre; (ii) 
njësi të papërdorshme në rrjetin aktual të shpërndarjes. Ndërsa për inventarin përcatuar për jashtë përdorimit, 
vlerësimi është bërë nisur nga: (i) ndryshimi i teknologjisë; (ii) dëmtimi në magazinë (nga qëndrimi i gjatë); (iii) 
materiale të hequra (demontuara) nga rrjeti shpërndarës. 
 
Lëvizjet në zhvlerësimin e inventarit: 

   31 dhjetor 2019    31 dhjetor 2018  

  
   

Gjendja më 1 janar   351,572  360,059 

Zhvleresimi i vitit  145,426  60,351 

Rimarrje për vitin  (43,813)  (68,838) 

Gjendja më 31 dhjetor  453,185  351,572 
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11. LLOGARITË E ARKËTUESHME TREGTARE, NETO 
 
Gjendja e  llogarive të arkëtushme tregtare neto për vitin 2019 dhe 2018 është si më poshtë: 
 

  31 dhjetor 2019    31 dhjetor 2018  

 
   

Të arkëtueshme nga klientë 75,948,212  74,258,083 

Minus: Zbritje për të arkëtueshme nga klientë (56,240,872)  (53,934,254) 

 19,707,340  20,323,829 

 
 Lëvizjet në zhvlerësimin e llogarive te arketueshme tregtare: 

   31 dhjetor 2019    31 dhjetor 2018  

Gjendja më 1 janar   53,934,254  52,033,937 
Zhvleresimi i vitit  2,507,245  2,191,371 

Rimarrje për vitin  (200,627)  (291,054) 

Gjendja më 31 dhjetor  
56,240,872  53,934,254 
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12. LLOGARITË E ARKËTUESHME TREGTARE, NETO (VAZHDIM) 
Një prezantim i llogarive të arkëtueshme sipas kategorive të klientëve dhe periudhave të krijimit të gjendjeve, për vlerat e papaguara të llogarive të arkëtueshme dhe 

provizionimi i tyre,referuar vjetërsisë të evidentuar në Billing Sistem, më 31 dhjetor 2019 paraqitet si me poshtë, në lekë :     

Vjetërsia Buxhetore Familjare Jo-Buxhetore Private 
Klient me 

marreveshje 
Balanca më 
31.12.2019 

P1 0-1 muaj 95,170,501 1,638,487,576 18,528,111 1,442,216,459 757,646,186 3,952,048,833 

P2 2 muaj 18,953,729 257,380,016 11,581,869 246,188,648 213,649,111 747,753,373 

P3 3 muaj 14,361,419 135,423,179 230,523 119,986,504 145,847,510 415,849,135 

P4 4-6 muaj 16,875,744 130,858,570 134,950,544 188,464,954 193,243,185 664,392,997 

P5 7-12 muaj 102,038,320 214,096,160 22,210,321 327,699,606 322,643,247 988,687,654 

P6 

13 26,717,604 29,798,977 183,297 41,868,722 38,118,008 136,686,608 

14 20,576,395 49,645,554 455,653 45,762,493 47,185,600 163,625,695 

15 9,861,107 21,679,024 980,248 38,201,840 52,328,630 123,050,849 

16 3,369,873 14,254,519 18,648,418 22,904,747 51,962,431 111,139,988 

17 26,113,511 14,191,868 1,775,773 12,817,486 29,524,258 84,422,896 

18 6,762,404 12,372,943 18,627,977 19,249,199 18,204,756 75,217,279 

19 17,774,329 10,753,571 1,189,282 22,700,031 20,201,580 72,618,793 

20 3,007,566 14,750,820 1,900,977 17,767,193 20,975,531 58,402,087 

21 22,814,712 8,553,616 1,289,399 16,540,338 12,849,138 62,047,203 

22 16,705,067 11,663,971 1,170,811 34,095,384 12,149,868 75,785,101 

23 5,449,420 14,660,649 15,676,032 18,009,008 32,564,584 86,359,693 

24 19,669,622 12,570,201 1,497,835 18,496,495 17,203,452 69,437,605 

>24 1,158,516,890 5,786,208,976 11,209,782,993 23,791,490,373 26,261,128,956 68,207,128,188 

P6 total 1,337,338,499 6,001,104,688 11,273,178,695 24,099,903,308 26,614,396,792 69,325,921,981 

Balanca (P1:P6) 1,584,738,213 8,377,350,190 11,460,680,063 26,424,459,480 28,247,426,031 76,094,653,977 

Zhvlerësimi -1,440,701,462 -5,740,741,241 -10,266,916,253 -23,600,584,777 -15,191,928,660 -56,240,872,393 

Klient –Neto 144,036,751 2,636,608,949 1,193,763,810 2,823,874,703 13,055,497,371 19,853,781,584 

Fonde pa adresë      -146,441,584 

Balanca neto PF      19,707,340,000 
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13. LLOGARI TË ARKËTUESHME  TË  TJERA, NETO 
 
Gjendja e  llogarive të arkëtushme të tjera  neto për vitin 2019 dhe 2018 është si më poshtë: 
 

  31 dhjetor 2019    31 dhjetor 2018  

      

Shpenzime të parapaguara 1,377,943  220,850 

Të arkëtueshme të tjera që nuk lidhen me 
energjinë, neto 

6,000,600  5,853,006 

Të arkëtushme nga shitja e materialeve 42,092  42,092 

Të arkëtushme nga punonjësit, neto 3,804  2,826 

Debitorë të tjerë 912,966  419,446 

 8,337,405  6,538,220 

 
Shpenzimet e parapaguara perbehen nga penalitetet e perllogaritura per KESH Sha. 
 
Të Arkëtueshme nga punonjësit rrjedhin nga detyrimi i punonjësve për shërbimin e telefonit për llogari të 
Vodafon por edhe detyrime të tjera të punjonjësve ndaj shoqërisë.  
 

a) Të arkëtueshme të tjera që nuk lidhen me energjinë, neto 
 

   31 dhjetor 2019    31 dhjetor 2018 

Debitorë  të tjerë që nuk lidhen me energjinë 6,247,795  6,081,180 

Zbritje për Debitorë të tjerë (247,195)  (247,195) 

Totali 6,000,600  5,833,985 

 
Në vlerën e debitorëve përfshihen :  

- Ekzekutime nga Njësitë Vendore per taksa e tarifa vlera, Ekzekutime nga përmbarimi, Garanci për 

ankime të taksave e tatimeve të cilat ndiqen me procese gjyqësore; 

- Debitor pa adresë vendosur në proces shqyrtimi;  

- Detyrime të tjera nga punonjësit apo të tretë të cilat janë në proces arkëtimi. 

Në vlerën e zbritjeve është përfshirë vlera e provizionuar e debitorëve. 
 

Gjithashtu këtu janë evidentuar :  

   31 dhjetor 2019    31 dhjetor 2018 

Të Arkëtueshme nga KESH Sha 1,917,247  1,917,247 

Zbritje për të Arkëtueshme nga KESH Sha (1,917,247)  (1,917,247) 

Shuma  -  - 

 
   

Të Arkëtueshme nga qeveria - të verbër 3,038,536  3,038,536 

Zbritje Të Arkëtueshme nga qeveri (3,038,536)  (3,038,536) 

Shuma  -  - 

 
 
Të Arkëtueshme nga KESH Sha. Kjo vlerë rrjedh nga marrëdhëniet ndërmjet Shoqërisë dhe KESH sh.a në pjesën 
e dytë të vitit 2008, kur të dy shoqëritë ishin në pronësi të Ministrise së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës  së 
Republikës së Shqipërisë. 
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13. LLOGARI TË ARKËTUESHME  TË  TJERA, NETO (VAZHDIM) 
 
Megjithëse është pranuar si balancë nga ndarja, akoma nga KESH ShA nuk është njohur si detyrim. Edhe kjo e 
drejtë nga KESH është përfshirë në problematikat për zgjidhje nga komisioni i posaçëm ngritur me Udhër të 
Kryeministrit. 
 
Të Arkëtueshme nga qeveria- të verbër. Kjo vlerë përbëhet nga  pjesa 80% e faturave te energjisë elektrike të të 
verbërve, detyrim të cilin shoqërisë duhet tia kompensojë buxheti i shtetit, në zbatim të Ligjit nr. 8098 datë, 
28.3.1996 “Për statusin e të verbërit”. Ky ligj është zbatuar deri në Prill 2012.  
Vlera e këtij detyrimi 3,038,536 mijë lekë, pretendohet të përfitohet nga shteti nëpërmjet pakësimit të 
detyrimeve tatimore. 
 
b) Debitorë të tjerë  

  31 dhjetor 2019    31 dhjetor 2018 

Klientë – OST per disbalanca 897,472  424,677 

Kliente për lidhje të reja 6,886  9,379 

Kliente aktivitete te ndryshme 2,306  2,172 

Të tjera 6,302  5,437 

Totali 912,966  441,665 

 

c) Të Arkëtueshme nga shitja e materialeve 
 

Vlera 42,092 mijë lekë, përbëhet nga vlera 12,766 mijë Lek, e cila trashëgohet nga para vitit 2013 për shitje 

materialesh skrap dhe vlera 29,327 mijë lekë e shtuar në vitin raportues 2018, detyrim i OST për vlerën e TVSH-

së së Aseteve të transferuara . 

 
14. MJETET MONETARE NË ARKË E NË BANKË 

 
Mjetet monetare në arkë e në bankë  më 31 dhjetor 2019 dhe 31 dhjetor 2018 detajohen si më poshtë: 
 

  31 dhjetor 2019    31 dhjetor 2018  

      

Mjete monetare në bankë 249,120  184,342 

Në Lekë 244,851  154,911 

Në monedhë 4,269  29,431 

Mjete monetare në arkë 359  455 

Në Lekë 96  106 

Në monedhë 263  349 

Mjete monetare në transit 8,369  237 

 257,848  185,034 
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15. MJETET MONETARE TË NGURTËSUARA 
 

Mjetet monetare të ngurtësuara më 31 dhjetor 2019 dhe 31 dhjetor 2018 detajohen si më poshtë: 

  31 dhjetor 2019    31 dhjetor 2018  

      

Credins Bank 1,304,707  2,003,863 

Raiffeisen Bank 13,020  13,020 

Abi Bank 5,857  5,843 

Pro Credit Bank -  107 

 1,323,584  2,022,833 

 
 

16. KAPITALI AKSIONAR 
Struktura dhe shuma e kapitalit është si më poshtë: 
 

  2019   2018  

 % 
Nr. i 

Aksioneve 
Kapitali i 

Nënshkruar 
% 

Nr. i 
Aksioneve 

Kapitali i 
Nënshkruar 

       
Ministria e Energjisë 
dhe Industrisë 

100.00% 29,936,709 29,936,709 100.00% 29,936,709 29,936,709 

Total 100.00% 29,936,709 29,936,709 100.00% 29,936,709 29,936,709 

 
Shoqëria është themeluar më 19 Qershor 2007, duke u bazuar në Vendimin Nr.862 të Këshillit të Ministrave, të 

datës 20 Dhjetor 2006. Kjo Kompani u themelua si rezultat i ndarjes nga Korporata Elektroenergjitike Shqiptare 

sh.a (“KESH” ose "Shoqëria Mëmë") dhe filloi aktivitetin e saj operativ që prej 1 Janarit 2007. 

Më 29 Maj 2009, CEZ a.s, Pragë, u bë pronar i 76% të aksioneve të Kompanisë, 24% të aksioneve mbetën në 

pronësi të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga METE. 

Në Qershor 2014, Qeveria e Shqipërisë, lidhi Marrëveshje me CEZ a.s, për zgjidhjen me mirkuptim të çeshtjes së 

detyrimeve dhe të pronësisë (aksioneve). Kjo marrëveshje e miratuar me ligjin nr.114/2014 dt.31.07.2014, 

vendosi transferimin i aksioneve nga CEZ AS shtetit shqiptar, anullimin e të ardhurave të arkëtueshme 

(detyrimeve) dhe shumën e zgjidhjes me pajtim (detyrimi i ri ndaj CEZ AS).  

Më datën 23.10.2014, aksionet e Shoqërisë u rregjistruan 100% në pronësi të Ministrisë Zhvillimit Ekonomik, 

Turizmit, Tregëtisë e Sipërmarrjes, si aksioner i vetëm. 

Më datë 6 Qershor 2016, aksionet e shoqërisë janë rregjitruar në pronësi të Ministrisë Energjisë dhe Industrisë 
si përfaqësuese e pronarit shtet, transferuar kështu nga ish aksionari Ministria e Ekonomisë Tregëtisë dhe 
Energjitikës. 
Në vitin 2016, Kapitali i shoqërisë është zvogëluar me urdhër të Pronarit (MEI) nr.403 dt.06.12.2016, me vlerë 
15,752,000 Lek, i barabartë me 15,752 aksione me vlerë nominale 1,000 Lek secila. Ky paksim ka ardhur nga 
paksimi i aktiveve afatëgjatë në zërin “Tokë”. Gjithashtu në këtë vit është paksur me vlerën 361 lekë duke e 
kaluar në Rezerva tjera. 
Në vitin 2018 Kapitali i shoqërisë është zvogëluar me Vendimin e Pronarit nr.8292/4  dt.11.07.2018, me vlerën 
146,633,004 Lek për asetet e transferuara OST dhe me Vendimin e Pronarit nr.8293/3  dt.11.07.2018, me vlerën 
6,996 Lek për Kab Dajti, të barabartë këto me 146,640 aksione me vlerë nominale 1,000 Lek secila. Gjithashtu 
në këtë vit është paksur me vlerën 607.33 lekë duke e kaluar në Rezerva tjera. 
Në fund të periudhës së mbyllur më 31 Dhjetor 2019,ashtu si në fund të periudhës së mëparshme 2018, kapitali 
i shoqërisë është 29,936,709,000 Lek, i barabartë me 29,936,709 aksione me vlerë nominale 1,000 Lek secila . 
Rezervat e tjera janë në balancën 2,916,011,442 lekë. 
Rezerva rivleresimi asetesh, ka ndryshuar në paksim, nga kalimi i diferencës së amortizimit për asetet e 
rivlerësuara, detaje gjenden tek pika 5 e këtyre shënimeve.Humbjet e akumuluara, janë paksuar  ardhur si 
paksim nga “Rezerva rivleresimi asetesh” për diferencën e amortizimit 2019 të aseteve të rivlerësuara. 
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17.  HUATË 
 
Huatë paraqiten të detajuara më poshtë më 31 dhjetor 2019 dhe me 31 dhjetor 2018: 

  31 dhjetor 2019    31 dhjetor 2018  
      
Afatgjata    

KESH 5,606,960  5,957,962 
IBRD-Ministria e Financës 4,837,262  4,591,034 
Totali hua afatgjata 10,444,222  10,548,996 
Afatshkurtra    

KESH 4,568,807  4,176,362 
Ministria e Financës 34,652  4,485 
Ministria e Financës 2,500,000  2,500,000 
Overdraft 7,078,820  2,532,542 
Totali hua afatshkurtra 14,182,279  9,213,389 

Totali 24,626,501  19,762,385 

 
Shoqëria, ka detyrim për hua ndaj KESH sha, ndaj Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe ndaj Bankave të 
nivelit të dytë. 
Huatë nga KESH, janë pjese e detyrimeve që ju transferuan Shoqerise, të cilat përfshijne shuma të marra hua nga 
KESH nga institucione financiare ndërkombëtare, qeveri të huaja dhe zyra qeveritare bashkepunimi të huaja dhe 
të investuara në aktivet shpemdarëse deri më dhjetor 2006. KESH i dha si nën-hua keto shuma me të njejtat 
terma tek Shoqeria nepermjet marreveshjes datë 10 mars 2009.Me qellimin e shlyerjes së plotë të pakushtëzuar 
dhe perfundimtare të të gjithe detyrimit qe OSHEE Sha ka ndaj KESH Sha me 31 dhjetor 2018 ne vleren 
51,438,460 mijë Lekë, dy shoqeritë kanë nënshkruar me datën 6 prill 2018 Marreveshjen për shlyerjen e 
detyrimeve të prapambetura.Sipas Marreveshjes, detyrimi do të paguhet ne keste vjetore duke filluar nga tetori 
2018 deri ne 2022 dhe me këste gjashtëmujore duke filluar nga viti 2023 deri në vitin 2046. 
 
Huatë nga KESH më 31 dhjetor 2019 dhe 2018  kanë norma fikse interesi si më poshte: 
• EUR: 0.25 % deri në 4.77 % në vit 

• USD: 0.30 % deri në 3.13 % në vit 

• JPY: 2.30% në vit 

• SDR: 3.13% në vit 

• KRË: 3.00% në vit 
 
Huatë ndaj Minsitrisë së Financave dhe Ekonomisë përbëhen nga : 
- Hua afatgjatë të financuar nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD), për financimin e 

projektit për rimëkëmbjen e sektorit të energjisë elektrike, miratuar me Ligjin nr.170/2014 dt.11.12.2014. 

Ne janar të vitit 2015, Shoqeria dhe Ministria e Financave kane hyre ne nje marreveshje nenkontraktueese 

ne kuadrin e projektit të "Rimekembjes se Sektorit të Energjise" ndermjet Republikes së Shqiperisë dhe 

Bankes Nderkombetare per Rindertim dhe Zhvillim ("IBRD") per nje shume prej EUR 72,901 ndryshuar me 

19 janar 2018 per nje shume prej 69,679 mije Euro. Norma e intëresit është 0.75% dhe maturimi është 

llogaritur të jetë nga viti 2021 deri në fund të vitit 2036.  

 
- Hua afatgjatë dhe Hua afatshkurtër nga fondet buxhetore të Ministrisë të pagueshmë në vitin 2019. Me 16 

tetor 2017, Ministria e Financave miratoi një hua afatshkurtër prej 1,000,000 mijë Lekë dhe nje kredi 

afatgjatë prej 1,500,000 mije Leke me qellim të tejkalimit të situatës se veshtire të likuiditetit gjatë vitit 

2017. Huamarrjet kanë maturim perkatës të nje dhe dy vjet dhe rimbursohen me keste vjetore dhe 

tremujore. Deri me 31.12.2019, të dy këto kredi paraqiten si hua afatshkurtra dhe kanë një interes të 

përllogaritur në shumen prej 3,635 mijë Lekë. Huamarrjet mbajne nje normë interesi prej 0.25%. 

- Kontratat e huave me Ministrine e Financave parashikojne qe ne rast mosshlyerje të detyrimit, Ministria e 

Financave dhe e Ekonomise rezervon të drejtën e konfiskimit të të ardhurave nga aktiviteti i OSHEE sh.a. 

Huatë ndaj Bankave të nivelit të dytë, përbëhen nga marrje Overdrafti në Raiffeisen Bank, Banka Tregtare Kom 
bëtare dhe Credins Bank ,OTP, TIB. 
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18 QIRAJA FINANCIARE 
 
Qiraja financiare ndahet në afatshkurtër dhe afatgjatë si më poshtë: 
 

  31 dhjetor 2019 

Detyrimet afatshkurtra të qirasë  24,927 

Detyrimet afatgjatë të qirasë  35,557 
 

 60,484 

 

Shuma te njohura ne te ardhura e shpenzime  

  

Shpenzime amortizimi te aktiveve me te drejta ne perdorim 25,251 

Shpenzimet e interesit (të përfshira në koston e financimit) 5,002 

Shpenzimi në lidhje me pagesat e qirasë afatshkurter që nuk përfshihen në 
detyrimet e qirasë 

265,015 

Shpenzimi në lidhje me pagesat e qirasë së ndryshueshme që nuk përfshihen në 
detyrimet e qirasë 

201,330 

 496,598 

 
19. LLOGARI TË PAGUESHME TREGTARE 
 
Llogaritë e pagueshme tregtare për vitin 2019 dhe 2018 paraqiten si më poshtë: 
 

  31 dhjetor 2019    31 dhjetor 2018  

      

Të pagueshme ndaj KESH për blerjen e energjisë elektrike 51,856,028  49,487,860 

Të pagueshme ndaj OST për tarifen e transmetimit 11,407,376  10,588,427 

Të pagueshme për importin e energjisë elektrike 9,176,409  6,446,454 

Të pagueshme ndaj HEC-eve vendase për blerjen e 
energjisë elektrike 

1,265,850  674,477 

Të pagueshme ndaj Postës Shqiptare për shërbimin e 
arkëtimit 

57,887  91,982 

Furnitorë për investime dhe blerje aktivesh 2,960,161  2,065,804 

Të tjera të pagueshme 2,918,067  1,281,918 

 79,641,778  70,636,922 
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20. DETYRIME PËR TAKSA DHE SIGURIME SHOQËRORE 
 
Detyrimet për taksa dhe sigurime shoqërore  për vitin 2019 dhe 2018 paraqiten si më poshtë: 
 

  31 dhjetor 2019    31 dhjetor 2018  

      

Taksa të tjera të pagueshme 3,131,191  2,438,296 

TVSH e pagueshme, neto 200,205  2,482 

Sigurime shoqërore dhe shëndetësore 115,035  113,712 

Tatimi mbi të ardhurat personale 30,512  75,062 

Tatimi në burim 1,871  2,810 

Institui I ish të përndjekurve politikë 37,449  38,787 

Të tjera organizata-unione 1,129  1,099 

 3,517,392  2,672,248 

 
Detyrimet për sigurime, sindikatë, TAP dhe TVSh, janë detyrimet koherente për pagesë. 
 
Detyrimi ndaj Institutit ish perndjekurve Politik, vler 37,449 Lekë përbën detyrimin e llogaritur 1% mbi fondin e 
pagave të vitit 2019 por të pa paguar në fund të periudhës. 
 
Detyrimet, evidentuar për Tatime e Taksa, përbëjnë gjobat e kamatë vonesat në vitet 2015-2019 të lidhura me 
Tatim Fitimin e papaguar. Rakordimi me organet tatimore në fund të periudhës tatimore 2019 (me SIT) ka shtuar 
detyrimet në vitin 2019 në krahasim me vitin 2018 për vlerën 693,267 mijë lekë për gjoba e kamatëvonesa në 
mospagesën e detyrimit për TF.  
 

Rakordimi me Tatimet 

Në fund të periudhës tatimore, nga ana e shoqërisë janë nxjerrë nga SIT detyrimet tatimore të periudhës së 
mbyllur. Nga Drejtoria Tatimore (DTM) u njoftuam për situatën tatimore e balancat e detyrimeve, sipas 
periudhave e llojit të tatimit, më datë 31.12.2019. 
 
Detyrimet për gjobat dhe kamatëvonesat e gjeneruara nga SIT si sistemimi i pagesave të detyrimeve bëra nga 
shoqëria por që në SIT kanë kaluar për penalitete, u morën në evidencë kontabël dhe detyrimet sipas Pasqyrave 
Financiare janë të rakorduara me detyrimet në SIT në fund të periudhës. 
 
Gjithashtu vlera 200,000 mijë lekë e TF paguar më 31.12.2019 nuk është rregjistruar nga SIT  në periudhën 
raportuese dhe kështu nuk është shënuar në paksim të detyrimeve. 
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21. DETYRIME TË TJERA AFATSHKURTRA 
 
Detyrime të tjera afatshkurtra  për vitin 2019 dhe 2018 paraqiten si më poshtë: 
 

  31 dhjetor 2019    31 dhjetor 2018  

      

Shpenzime të llogaritura për blerje të energjisë 1,936,813  3,043,335 

Të pagueshme ndaj punonjësve 347,841  343,632 

Tarifë koncensionare e pagueshme 848,477  580,573 

Të pagueshmet për taksën e televizorit 110,973  110,003 

Të pagueshmet të tjera ndaj KESH 20,753  1,299,520 

Kreditorë të tjerë 621,364  710,270 

 3,886,221  6,087,333 

 
Tarifa konçensionare, është detyrimi i evidentuar ndaj Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë, për vlerën e 
tarifës së konçesionit detyrim i HC lokale sipas marrëveshjeve të konçesionit mbi sasinë e energjise elektrike të 
faturuar. Detyrimi është i periudhës nga Korriku 2016 deri në fund të vitit 2019. 
 
Energjia e përllogaritur, përbëhet nga kostot e përllogaritura të blerjes së energjisë deri në fund të periudhës 
së mbyllur më 31 Dhjetor 2019, kjo kryesisht nga furnitorët : 

- HC lokale, vlera 1,628,266 mijë Lek, për energjinë elektrike të blerë në fund të periudhës  

së mbyllur dhe që faturat nuk erdhën për deklarim e rregjistrim brenda periudhës ; 

 

Të përllogaritura tjera, përbëhet nga kostot e shërbimeve të marra në fundvitin raportues 2019 dhe faturat e 
tyre kanë ardhur e rregjistruar në fillim të vitit 2019, kryesisht për Verifikim matje , Fatura të investimeve vlera 
lekë, Shërbim ruajtje, Shërbim financiarë e të tjera. 
 
 
22. DETYRIME PËR TATIM FITIMIN 
 
Detyrimet për tatim fitimin  për vitin 2019 dhe 2018 paraqiten si më poshtë: 
 

  31 dhjetor 2019    31 dhjetor 2018  

 
   

Detyrime per tatim fitim 2,253,438  5,071,144 

 2,253,438  5,071,144 

 
23.   PROVIZIONET  
 
Gjendja e  provizioneve për vitin 2019 dhe 2018 është si më poshtë: 
 

  31 dhjetor 2019    31 dhjetor 2018  

      

Gjoba të tjera 175,750  184,050 

Çështje gjyqësore 5,603,563  5,654,333 

 5,779,313  5,838,383 

 

Pjesën kryesore të provizionit gjendje në fund të periudhës 2019, e përbën  vlera e përllogaritur për çeshtjet 

gjyqësore e cila ka pësuar ulje gjatë vitit 2019 në vlerën 50,771 mln Lek. 
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24.  TË ARDHURA NGA AKTIVITETI I SHFRYTËZIMIT 
 
Të ardhurat nga aktivteti i shfrytëzimit  për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2019 dhe 31 dhjetor 2018 paraqiten 
si më poshtë: 

 
 Për vitin e mbyllur 

më 31 dhjetor 2019   

 Për vitin e mbyllur 
më 31 dhjetor 2018  

Familjarët 26,453,590  25,721,308 

Konsumatorë privatë 21,033,640  20,459,452 

Institucione të zotëruara nga shteti 407,368  663,414 

Konsumatorë privatë-35 kv FMF 149,379  38,362 

Familjarët-35 KBFMF 7,808,722  7,089,786 

Shitje totale e energjisë (e faturuar) 55,852,699  53,972,322 

Tarifat e lidhjes 642,384  652,915 

Totali 56,495,083  54,625,237 

 
25. TË ARDHURA TË TJERA  
 
Të ardhurat e tjera  për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2019 dhe 31 dhjetor 2018 paraqiten si më poshtë: 

 
 Për vitin e mbyllur 

më 31 dhjetor 2019   

 Për vitin e mbyllur 
më 31 dhjetor 2018  

      

Te ardhura nga kamatëvonesat 1,150,880  1,089,313 

Te ardhura nga penalitete 1,338,853  462,951 

Shërbime 161,035  157,588 

Të tjera 62,618  269,916 

 2,713,386  1,979,768 

 
Të ardhura nga penalitetet përbëhen nga vlera e kamatëvonesave të arkëtuara dhe nga penalitete të vendosur 
e faturuar kontraktorëve të blerjeve për mosrealizim të kontratave, ku veçohet KESH. 
Të tjerat kanë të bëjnë kryesisht me përqindjen nga mbledhja e Tarifës së TV. 
 
 
26. ENERGJIA E BLERË 
 
Tabela më poshtë paraqet energjinë e blerë për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2019 dhe 31 dhjetor 2018: 

 
 Për vitin e mbyllur 

më 31 dhjetor 2019   

 Për vitin e mbyllur 
më 31 dhjetor 2018  

      

KESH - tarifa të rregulluara 4,490,079  5,983,830 

HEC-et vendase - tarifa të rregulluara 12,502,272  14,299,354 

KESH - energji elektrike për mbulimin e humbjeve -  794,214 

Energji elektrike e importuar për mbulimin e humbjeve 19,885,203  8,183,373 

 36,877,554  29,260,771  

 
Struktura e blerjes së energjisë elektrike ka ndryshuar në vitin 2019 në krahasim me vitin 2018 si rezultat i uljes 
të prodhimit nga prodhuesit vendorë duke ngritur blerjen energjisë në tregun e parregulluar. 
Tarifa e rregulluar e pagueshme ndaj KESH per energjine elektrike te blere gjate 2019 ishte 1,500 Leke per MËh 
(2018: 1,500 Leke;). Tarifa e aplikueshme qe me 01.01.2018, eshte ndryshuar bazuar ne Vendimin e Ministrit te 
Insfrastruktures dhe energjise nr. 3924/1, dt. 29.12.2019. 
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27. TARIFA TRANSMETIMI 
 
Tabela më poshtë paraqet tarifën e transmetimit për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2019 dhe 31 dhjetor 2018: 
 

 
 Për vitin e mbyllur 

më 31 dhjetor 2019   

 Për vitin e mbyllur 
më 31 dhjetor 2018  

      

Tarifa e transmetimit 4,572,031  4,461,549 

Disbalanca në blerje 1,039,517  821,930 

Disbalanca në shitje (393,996)  (350,758) 

 5,217,552  4,932,721 

 
Tarifa e transmetimit eshte e pagueshme ndaj Operatorit te Sistemit te Transmetimit Sh.a (“OST”) per 
transmetimin e energjise elektrike dhe shperndarjen e kapacitetit. Per cdo kËh te transmetuar aplikohet tarife 
fikse. Tarifa e rregulluar e pagueshme ndaj OST per transmetimin e energjise elektrike eshte 650 Leke per MËh 
(2018: 650 Leke per MËh). 
 
28. LËNDA E PARË, MATERIALE KONSUMI 
 
Tabela më poshtë paraqet lëndën e parë dhe materialet e konsumit për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2019 dhe 
31 dhjetor 2018: 
 

 
 Për vitin e mbyllur 

më 31 dhjetor 2019   

 Për vitin e mbyllur 
më 31 dhjetor 2018  

      

Karburante dhe lëndë djegëse 185,087  179,781 

Të tjera 581,213  612,444 

 766,300  792,225 

 
29. SHPENZIME PERSONELI 
Tabela më poshtë paraqet shpenzimet e personelit për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2019 dhe 31 dhjetor 
2018: 

 
 Për vitin e mbyllur 

më 31 dhjetor 2019   

 Për vitin e mbyllur 
më 31 dhjetor 2018  

      

Shpenzime paga 4,164,084  4,123,153 

Kontributet e sigurimeve shoq.&shënd 807,672  796,564 

Shpërblime 31,240  350,648 

Përfitime të tjera 736,618  725,509 

 5,739,614  5,995,874 

 
Numri mesatar i punonjesve sipas kategorive paraqitet si me poshte: 
 

 
 Për vitin e mbyllur 

më 31 dhjetor 2019   

 Për vitin e mbyllur 
më 31 dhjetor 2018  

      

Administratori+ drejtor departamentesh 20  19 

Drejtor te drejtorive dhe Shefa Sektori 346  351 

Staf te tjere 5,978  5,929 

 6,341  6,296 
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30. SHPENZIME ZHVLERËSIMI DHE AMORTIZIMI 
Tabela më poshtë paraqet shpenzimet e zhvlerësimit dhe amortizimit për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2019 
dhe 31 dhjetor 2018: 

 
 Për vitin e mbyllur 

më 31 dhjetor 2019   

 Për vitin e mbyllur 
më 31 dhjetor 2018  

      

Shpenzime amortizimi 3,327,649  3,086,800 

 3,327,649  3,086,800 

31. SHPENZIME TË TJERA 
 
Tabela më poshtë paraqet shpenzimet e tjera për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2019 dhe 31 dhjetor 2018: 
 

 
 Për vitin e mbyllur 

më 31 dhjetor 2019   

 Për vitin e mbyllur 
më 31 dhjetor 2018  

 
   

Shpenzime për provizione (9,970)  2,853,753 

Zhvlerësimi neto për llogaritë e arkëtueshme 2,306,619  1,900,317 

Gjoba dhe penalitete 4,374,740  989,203 

Shpenzime kolaudimi për matësit e energjisë 755,333  650,299 

Shpenzime arkëtimi dhe postare nga Posta Shqiptare 587,647  522,359 

Shpenzime qiraje 466,344  489,570 

Shpenzime për shërbime nga palët e treta 1,106,837  981,381 

Shpenzime arkëtimi dhe postare nga të tjerë 185,057  189,028 

Rritje/(rimarrje) e zbritjeve për zhvlerësim të inventarit 50,842  (8,487) 

Shpenzime printimi 74,010  68,987 

Shpenzime telefoni dhe interneti 38,890  21,315 

Të tjera 550,256  649,372  
10,486,605  9,307,097 

 
Vlera (9,970) lekë e shpenzimeve për provizione (shuma të parashikuara për shpenzimeve), ka të bëjë me 
vlerën 8,299 mijë lekë të parashikuar si shpenzim nga njoftimet për detyrime nga B.Himarë dhe pas vendimit 
të gjykatës kaluar në shpenzime për taksa vendore, si dhe me vlerën 1,671 lekë sistemim të provizionit për 
kredi të punonjësve pas arkëtimit të bërë prej tyre në periudhën raportuese. 
 

Shërbimet e marra nga auditues ligjor gjate vitit 2019 detajohen si me poshte: 

 

Audituesi Shërbimi Vlera 

Albanian Audit Partners, Tiranë Shërbim-Auditimi PF Viti 2018 3,120 

Bujar Bendo, Tirane Shërbim-Auditimi PF Viti 2018 2,080 

Crowe AL, Tiranë Shërbim-Auditimi PF Viti 2018 5,200 

Lireng Auditing SHPK, Tiranë Shërbim-Auditimi PF Viti 2018 5,200 

Mimoza Çibuku,, Tiranë Shërbim-Auditimi PF Viti 2018 5,200 

Net-SFS Kreston, Tiranë Shërbim-Auditimi PF Viti 2018 5,200 

Gerta Avrami, Tirane  Konsulence për ndarjen e shoqërisë 3,750 

I.L.D-99 AUDIT, Tiranë Konsulence për ndarjen e shoqërisë 3,750 

Ilda Ekonomi            Shërbim-Auditimi PF Viti 2018    291 

Ilia Cece                            Shërbim-Auditimi PF Viti 2018    291 

  
 



Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a 
Shënimet shpjeguese të Pasqyrave Financiare Të konsoliduara më dhe për vitin e mbyllur 31 dhjetor 2019 

(Të gjitha shumat janë paraqitur në mijë Lek përveç rasteve kur cilësohet ndryshe) 
 
 
 
32. SHPENZIME FINANCIARE NETO 
Tabela më poshtë paraqet shpenzimet financiare neto për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2019 dhe 31 dhjetor 
2018: 

 
 Për vitin e mbyllur 

më 31 dhjetor 2019   

 Për vitin e mbyllur 
më 31 dhjetor 2018  

    
Të ardhura nga interesi 921  10,618 

Fitim nga kursi i këmbimit (164,867)  410,130 

 (163,946)  420,748 

Shpenzime financiare    

Shpenzime interesi nga huatë (327,653)  (251,326) 

    

Shpenzime të tjera financiare (për garanci bankare) (38,881)  (124,238) 

Humbje nga kursi i këmbimit, neto     

 (366,534)  (375,564)  

 (530,480)  45,184  

 
33. TATIMI MBI FITIMIN 
 
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin është përllogaritur si më poshtë: 
 

 
 Për vitin e mbyllur 

më 31 dhjetor 2019   

 Për vitin e mbyllur 
më 31 dhjetor 2018  

    
Fitimi para tatimit (3,737,285)  3,284,825 

    

Fitimi para tatimit OSHEE individual (3,724,712)           3,284,825  

Total shpenzime të panjohura 6,653,335  5,631,503 

Penalitete, gjoba e dëmshpërblime 4,374,740  989,203 

Shpenzime ligjore e permbarimore 17,161  104,229 

Shpenzime për taksa 11,020  2,594 

Provizione   1,163,345 

Shpenzime financiare 112,666  (445,038) 

Shpenzime amortizimi (305,303)  194,480 

Shpenzime të tjera 2,443,051  3,622,691.07 

Fitimi para tatimit (përfshirë shpenzimet e panjohura) 2,928,623  8,916,328 
   

Tatim fitimi @15% OSHEE 439,293  1,337,449 

Fitimi neto i konsoliduar (4,176,578)  1,947,376 

 
Lëvizjet e tatimi fitmit për vitin 2019 janë si më poshtë: 

  31 dhjetor 2019   31 dhjetor 2018  
     

Gjendja më 1 janar  (5,071,144)  (5,610,933) 

Tatim fitimi i parapaguar  3,257,000  2,100,000 

Shpenzimi i periudhës  (439,294)  (1,337,449) 

Sistemim     (282,604) 

Kompesim detyrimesh    59,842 

Tatim fitimi I arkëtueshëm (detyrimi)  (2,253,438)  (5,071,144) 
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34. TRANSAKSIONET ME PALËT E LIDHURA 
 
Duke qenë shoqëri me kapital 100% shtetëror, marrëdhëniet me palët e lidhura përfshijnë aktivet dhe detyrimet 
që lidhen me shoqëritë me kapital shtetëror dhe institucionet buxhetore. 
Më poshtë është informacioni për periudhën tatimore 2019 dhe 2018 : 
 

  31 dhjetor 2019    31 dhjetor 2018  

Të arkëtueshme nga klientë    

Institucione dhe njësi të zotëruara nga shteti 1,606,783  1,336,277 

Të arketueshme nga OST 926,799  454,004 

Të arketueshmenga KESH 3,193,168  7,477,046 

  5,726,749  9,275,567 

 
Llogaritë e pagueshme me palët e lidhura detajohen si më poshtë: 
  31 dhjetor 2019    31 dhjetor 2018  

Të pagueshme tregtare, detyrime të tjera, provizione    

Të pagueshme ndaj KESH për blerjen e energjisë  53,591,345  51,155,847 

Të pagueshme  të llogaritura e të tjera për KESH Sh.a  10,499  1,526,486 

Kesh Asete 17,400  17,400 

Kesh slM Durres 16,864  16,864 

Shuma 1 53,636,109  52,716,598 

    

Të pagueshme ndaj OST për tarifën e transmetimit 11,400,458  10,646,845 

Ost rigjenerim 678  678 

Shuma 2 11,401,136  10,647,523 
    

Të pagueshme tregtare ndaj Postës Shqiptare  189,492  128,710 

Të pagueshme të tjeratë llogaritura për Posta Shqiptare 15,651  40,614 

Shuma 3 205,143  169,323 

    

Të pagueshme tregtare ndaj Ujesjelles Kanalizime  17,572  17,113 

Të pagueshme të tjera të llogaritura për Ujesjelles Kanal 492  352 

Shuma 4 18,064  17,465 

    

Taksa të tjera të pagueshme 3,123,593  2,430,326 

Tatim fitimi 2,253,438  5,071,144 

TVSH e pagueshme, neto 200,337  2,482 

Sigurime Shoqërore dhe Shëndetësore 114,804  113,712 

Tatimi mbi të ardhurat personale 30,422  75,062 

Tatimi në burim 1,836  2,810 

Tatim 1% te perndjekur 37,449  38,787 

Të pagueshmet për taksën e televizionit 110,974  110,003 

Tarife koncesionare 580,573  580,573 

Shuma 5 6,453,425  8,424,900 

Totali  (Shuma 1+2+3+4+5) 71,713,877  71,975,809 
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34. TRANSAKSIONET ME PALËT E LIDHURA (VAZHDIM) 
 
Huatë me palët e lidhura detajohen si më poshtë: 
 

Huadhënësit  31 dhjetor 2019    31 dhjetor 2018  

KESH Sh.a 10,163,294  10,128,189 

OST Sh.a -  - 

Ministra e Financave ( projekti Rimekembjes  IBRD ) 7,384,387  7,101,654 

Totali 17,547,681  17,229,843 

 
 
Të ardhurat dhe shpenzimet e përfituara nga transaksionet me palët e lidhura paraqiten si më poshtë: 
 

  Për vitin e mbyllur       
më 31 dhjetor 2019  

  Për vitin e mbyllur 
më 31 dhjetor 2018 

    

Të ardhura    

Institucione buxhetore dhe jo buxhetore 7,958,101  7,128,149 

Te ardhura nga disbalanca 393,996  350,758 

Te ardhura lidhje re 20,142  41,509 

Te ardhura nga penalitetet 1,275,921  399,969 

Te ardhura nga kamatevonesat -  - 

Totali 9,648,159  7,920,385 

    

Shpenzime    

KESH – tarifa të rregulluara dhe mbulim i humbjeve 4,490,079  6,778,044 

Tarifa transmetimi 5,611,547  5,283,479 

Shpenzime me Posta Shqiptare 587,647  522,359 

Shpenzime Ujesjellsi 8,565  5,323 

Shpenzime interesi me KESH 105,075  78,317 

Shpenzim 1 % te perndjekur 37,449  38,787 

Shpenzime interesi Ministria 43,143  34,558 

Totali 10,883,506  12,740,868 

 
 
 
Pagat dhe shpërblimet e drejtuesve të përfshira në shpenzimet e Shoqërisë për vitin janë si  më poshtë: 
 

  31 dhjetor 2019   31 dhjetor 2018 

    

Paga, shpërblime të organeve drejtuese 55,797  60,533 

Paga, shpërblime të anetareve te bordit mbikqyres 5,105  6,116 

Total 60,902  56,480 
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35. INSTRUMENTAT FINANCIARË MANAXHIMI I RISKUT FINANCIAR  
 
Aktivitetet e shoqërisë e ekspozojnë atë ndaj një sërë risqesh financiare si: risku i kreditit, risku i likuiditetit dhe 
risku nga monedhat e huaja. Shoqëria nuk perdor instrumenta financiarë derivativë ose ndonjë formë tjetër 
mbrojtje ndaj këtyre risqeve.  
Nuk ekziston një kuadër i mirëfilltë formal i implementuar nga shoqëria për manaxhimin e riskut. Manaxhimi i 
shoqërisë fokusohet më shumë në riskun e kreditit dhe riskun e likuiditetit dhe vepron rast pas rasti për të zbutur 
këto risqe dhe për të minimizuar humbjet.  
 
Objektivat dhe politikat e manaxhimit të riskut financiar 
 
Një instrument financiar është çdo kontratë që krijon të drejta për të marrë para ose asete të tjera financiare 
nga palët e tjera ose detyrimin për të dhënë asete të tjera financiare një palë tjetër. Instrumentat kryesore 
financiare të Shoqërisë konsistojnë në para në dorë dhe në bankë, hua ndaj palëve të lidhura, llogari tregtare të 
arkëtueshme dhe të pagueshme dhe detyrime të tjera financiare. Instrumentat financiare krijojnë një risk për 
shoqërinë. Risqet më të rëndësishme me të cilat përballet shoqëria janë si vijon: 
 
 
Rreziku i kredise 
Shoqëria ekspozohet ndaj rrezikut të kredisë, që është rreziku që një palë e tretë ose klient në një aktiv financiar 

të dështojë në shlyerjen e detyrimit. Ekspozimi kryesor ndaj rrezikut të kredisë lind për shkak të të 

arkëtueshmeve tregtare të Shoqërisë. 

Vlera kontabel e aktiveve financiare më poshtë perfaqeson ekspozimin maksimal ndaj rrezikut të kredisë: 

 

Per aktivet financiare     

  31 dhjetor 2019  31 dhjetor 2018 

     
Mjete monetare dhe ekuivalente me to  257,848  185,034 

Mjete monetare të ngurtësuara  1,323,584  2,025,444 

Të arkëtueshme nga klientët, neto  19,707,340  20,323,829 

Aktive të tjera (pa parapagimet)  6,959,462  6,317,370 

Aktivet financiare  631  1,396 

  28,248,865  28,853,073 

     
Per të arkëtueshmet tregtare     

  31 dhjetor 2019  31 dhjetor 2018 

     
Institucione dhe njësi të zotëruara nga shteti  279,841  209,339 

Familjarë  13,832,965  14,681,349 

Jo të zotëruara nga shteti  1,326,942  1,126,938 

Shoqëri private  4,267,592  4,306,203 

  19,707,340  20,323,829 
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35. INSTRUMENTAT FINANCIARË MANAXHIMI I RISKUT FINANCIAR  (VAZHDIM) 

Vjetersia e te arketueshmeve      

  2019 

Vjetërsia  

Të arkëtueshme 
tregtare bruto 

Zbritje për 
zhvlerësim 

Të arkëtushme 
tregtare neto 

Norma e 
humbjes 

  
    

Pa vonesë ose të pa 
zhvlerësuara dhe me vonese 
deri ne 30 ditë  

3,952,049 (441,441) 3,510,608 11% 

Me vonesë 31-60 ditë  747,753 (158,341) 589,412 21% 

Me vonesë 61-180 ditë  1,080,242 (446,976) 633,266 41% 

Me vonesë mbi 180 ditë  70,168,168 (55,194,114) 14,974,054 79% 

Totali  75,948,212 (56,240,872) 19,707,340 74% 

      

  2018 

Vjetërsia  

Të arkëtueshme 
tregtare bruto 

Zbritje për 
zhvlerësim 

Të arkëtushme 
tregtare neto 

Norma e 
humbjes 

  
    

Pa vonesë ose të pa 
zhvlerësuara dhe me vonese 
deri ne 30 ditë  

5,008,688 (589,746) 4,418,942 12% 

Me vonesë 31-60 ditë  619,837 (127,212) 492,625 21% 

Me vonesë 61-180 ditë  937,555 (350,421) 587,134 37% 

Me vonesë mbi 180 ditë  67,692,003 (52,866,875) 14,825,128 78% 

Totali  74,258,083 (53,934,254) 20,323,829 73% 

 

Rreziku i tregut 

Rreziku i tregut është rreziku nga humbja që rezulton prej ndryshimeve në çmimet e tregut të brendshëm (cçimi 

peë shitjen e energjisë), kurset e keëbimit dhe normat e interesit. Niveli i rrezikut teëtregut ndaj teëcilit 

ekspozohet Shoqeëia neë njeëmoment të caktuar ndryshon në vareëi të kushteve të tregut, pritshmërive për 

çmimet e ardhshme ose ndryshimet në normat e tregut dhe përbërjen e aktiveve fizike dhe portofolit të 

kontratave të Shoqërisë. 

 

Cmimet e Energjisë 

Sipas modelit të tregut aktual të energjisë, Shoqëria përllogarit një tarifë fikse për njësi të energjisë siç është 

miratuar nga Enti Shqiptar Rregullator i Energjisë (ERE). 

Në prill 2015, Parlamenti Shqiptar miratoi ligjin e ri “Mbi sektorin e energjisë elektrike”, qe midis të tjerave, 

siguron mbrojtje të konsumatorit, fumizimit të qëndrueshëm me energji elektrike dhe konkurrencë në treg. 

Modeli i tregut të energjisë elektrike pritet te ndryshojë në periudhat në vazhdim sipas ligjin të ri. Në kuadrin e 

legjislacionit, Shoqëria pritet të përballojë kostot që vijnë si humbje në rrjetin e shpërndarjes, si edhe nga blerja 

dhe shitja e energjisë elektrike, që është shuma e energjisë që kërkohet për të përmbushur diferencën midis 

konsumit dhe furnizimit me energji elektrike në një periudhë të dhënë të diteës. Çmimi i energjisë në tregjet 

vendase dhe ndërkombetare është mjaft i rëndësishëm për Shoqërinë, në këto rrethana. (çmimi I shitjes së 

Shoqërisë tek konsumatorët është subjekt aprovimi nga ERE, që sjell njeërrezik të lidhur me  çmimin. Në fund të 

vitit 2014, ERE aprovoi çmimet e energjis elektrike të cilat janë të zbatueshme edhe për 2018 dhe 2019. 
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35. INSTRUMENTAT FINANCIARË MANAXHIMI I RISKUT FINANCIAR  (VAZHDIM) 

 

Rreziku i normes se interesit 

Në rrjedhën normale të biznesit Shoqëria merr hua për të financuar operacionet e saj. Shoqeëia ekspozohet ndaj 

rrezikut të normave të interesit sepse vlera e drejtë e huave me normëfikse dhe flukset e parasë të lidhura me 

huatë me norma të ndryshueshme do të ndryshojnë me ndryshimin e normave të interesit. Shoqëria nuk ka 

politika dhe proçedura formale për menaxhimin e rrezikut të normës së interesit. Shoqëria ka marrë hua që 

mbartin normë interesi fikse. 

 

 

Rreziku i kursit të këmbimit 

Rreziku i kursit të këmbimit rrjedh prej faktit që të ardhurat e Shoqërisë dhe pjesa më e madhe e aktiveve 

financiare janë të shprehura në LEK, ndërsa pjesa më e madhe e huave dhe të pagueshmeve për importin e 

energjisë se Shoqerisë janë të shprehura në monedhë të huaj (përfshire EUR, USD, CHF, YEN dhe KRË). Rreziku 

është që vlera e flukseve teëparasë në monedhë funksionale që lind prej pagimit të huave dhe interesave 

përkatese dhe prej pagesave të energjisë  së blerë do të ndryshojë si rezultat i lëvizjeve në kurset e këmbimit, të 

cilat mund të ndikojnë në menyrë domethënëse fitimin e Shoqërisë. 

Kurset kryesore të këmbimit të përdorura për përkthimin e aktiveve dhe detyrimeve monetare të shprehura në 

monedhë të huaj më 31 dhjetor 2019 dhe 2019 janë si vijon: 
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Më 31 dhjetor 2019  EUR USD SDR KRW YEN GBP LEK Total 

  
       - 

Të arkëtushme nga klientët, neto  5,335,129      14,372,211 19,707,340 

Mjete monetare të ngurtësuara  682,920      640,664 1,323,584 

Mjete monetare dhe ekuivalente me to  4,254 280     244,947 249,481 

Totali  6,022,303 280 - - - - 15,257,822 21,280,405 

Të pagueshme tregtare dhe të tjera  10,097,877 (20,207)     69,564,108 79,641,778 

Huatë  5,141,091 1,257,494 723,247 823,635 2,217,827  14,463,207 24,626,501 

Totali  15,238,968 1,237,287 723,247 823,635 2,217,827 - 84,027,315 104,268,279 

Hendeku i kursit të këmbimit  (9,216,665) (1,237,007) (723,247) (823,635) (2,217,827) - (68,769,493) (82,987,874) 

  
        

  
        

Më 31 dhjetor 2018   EUR   USD   SDR   KRW   YEN   GBP   LEK   Total  

  
        

Të arkëtushme nga klientët, neto  5,413,742      14,910,087 20,323,829 

Mjete monetare të ngurtësuara  1,142,877      879,956 2,022,833 

Mjete monetare dhe ekuivalente me to  29,355 291     155,017 184,663 

Totali  6,585,974 291 - - - - 15,945,060 22,531,325 

Të pagueshme tregtare dhe të tjera  6,755,435 11,713     63,869,775 70,636,923 

Huatë  9,393,775 1,624,838 721,899 833,073 2,145,638  5,043,162 19,762,385 

Totali  16,149,210 1,636,551 721,899 833,073 2,145,638 - 68,912,937 90,399,308 

Hendeku i kursit të këmbimit  (9,563,236) (1,636,260) (721,899) (833,073) (2,145,638) - (52,967,877) (67,867,983) 
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35. INSTRUMENTAT FINANCIARË MANAXHIMI I RISKUT FINANCIAR  (VAZHDIM) 

 

Rreziku i likuiditetit 
Rreziku i likuiditetit përcaktohet si rreziku që njësia të ndeshë veëhtirësi në shlyerjen e detyrimeve teësaj 
financiare nëpërmjet mjeteve monetare ose aktiveve të tjera financiare. Qasja e Shoqërisë ndaj menaxhimit 
teëlikuiditetit është të sigurojë, , mjaftueshëm likuiditet për të shlyer detyrimet kur janë në vonesë, nën të dyja 
kushtet normale dhe të vështira, pa pësuar humbje të papranueshme. 
Shoqëria përballet me vonesa në arketimet e shitjes së energjisë përkundrejt klienteëe. Proçesi i menaxhimit të 
likuiditetit i zbatuar nga drejtimi përfshin gjithashtu shtyrjen e pagesave disa kreditoreëe teëcaktuar. 
Tabela e mëposhtme tregon detyrimet financiare më 31 dhjetor 2019 dhe 31 dhjetor 2018 sipas maturimit 
kontraktues të mbetur. Shumat e paraqitura në tabelën e maturimit janë flukse të kontraktuara të aktualizuara 
të parasë. Kur shuma e pagueshme nuk është fikse, shuma që paraqitet është përcaktuar duke iu referuar 
kushteve që kane ekzistuar ne datën e raportimit. Pagesat në monedhë të huaj janeëkonvertuar me kursin ditor 
teëkëmbimit në datën e raportimit. 
 

  Flukset kontraktuale të aktualizuara 

2019  Vlerë e mbartur Deri 1 vit 1-5 vite > 5 vite Totali 

       
Të pagueshme tregtare 
dhe të tjera  

79,641,778 79,641,778   79,641,778 

Detyrime të tjera  9,717,535 9,717,535   9,717,535 

Hua  24,626,501 14,182,280 2,453,107 7,991,114 24,626,501 

Totali  113,985,814 103,541,593 2,453,107 7,991,114 113,985,814 

       

       

  Flukset kontraktuale të aktualizuara 

2018  Vlerë e mbartur Deri 1 vit 1-5 vite > 5 vite Totali 

       
Të pagueshme tregtare 
dhe të tjera  

70,636,922 70,636,922   70,636,922 

Detyrime të tjera  13,830,725 13,830,725   13,830,725 

Hua  19,762,384 9,213,388 2,041,256 8,507,740 19,762,384 

Totali  104,230,031 93,681,035 2,041,256 8,507,740 104,230,031 

 
 
 
36. ANGAZHIME DHE DETYRIME TË KUSHTËZUARA 

 
 
Detyrimet e kushtëzuara - Çështjet ligjore 
 
Gjatë veprimtarisë së saj, Shoqëria është përfshirë në çështje të ndryshme ligjore. Shoqëria kryen vlerësimin e 
probabilitetit të të fituarit apo humbjes së çështjeve dhe në rastet kur është e mundur që të ndodhë një dalje 
fluksesh monetare, atëhere krijon provizionet për shpenzime.  
Gjatë vitit 2019 Shoqëria ka qenë e përfshirë në një numër çështjesh ligjore, me klientë konsumatorë të 
energjisë, me subjekte tjera paditës, ish-punonjës, Njesi vendore, etj.  
Në fund të vitit 2019, janë 1,577  çeshtje në proces gjyqësor me vlerë 8,279 mln Lek të pranuar nga gjykata 
(pjesërisht). Duke ju referuar vleres se ekzekutuar ne vitin 2019, 1,418 mln leke, tendencës dhe mesatares së 
kater viteve të fundit të humbjes së këtyre çeshtjeve, është llogaritur provizioni ne fund te vitit vlera 
5,603,563,mije Lek. Duke zbritur gjendjen e provizionit nga viti 2018, vlera per per tu rimare  e vitit 2019 eshte 
50  mln leke. 
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37. NGJARJE PAS DATËS SË RAPORTIMIT 
 
Më 31 dhjetor 2019 në datën e pasqyrave financiare dhe deri në datën e aprovimit të tyre nuk ka ngjarje 
rregulluese të reflektuara në pasqyrat financiare ose ngjarje që janë materialisht të rëndësishme për të paraqitur 
në këto pasqyra. 
 
Më 11 Mars 2020, Organizata Botërore e Shëndetit e deklaroi koronavirusin (COVID-19) një pandemi. Ndërsa 
situata është ende duke u zhvilluar në Shqipëri dhe në mbarë botën, ka pasiguri të lartë mbi shtrirjen e saj në 
kohën e lëshimit të këtyre pasqyrave financiare. Menaxhimi pret që zhvlerësimi i aktiveve, inventari, vlera e 
drejtë, të ndikohen nga situata. Impakti financiar do të njihet nga Kompania gjatë vitit 2020. Menaxhimi do të 
vazhdojë të monitorojë ndikimin e mundshëm dhe do të ndërmarrë të gjitha hapat e mundshëm për të lehtësuar 
çdo efekt. Menaxhimi e konsideron këtë pandemi si një ngjarje që nuk rregullohet pas datës së raportimit dhe e 
ka shpalosur në shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare. Efektet mbi bazën e vijimësisë në përgatitjen e 
pasqyrave financiare janë shpalosur në shënimin 5 "vlerësimet kritike të kontabilitetit" të këtyre pasqyrave 
financiare.  
  




