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Raport I Audituesit te Pavarur
Per aksionaret dhe drejtimin e HydroEnergy Shp.k
Opinion
No komi nudituar pasqyrni financiare te 1-lydroEnergy Sh.p.k (“S’hoqeria’), te chat perfshijnb
pasqyren e pozicionit Imnanciar me 31 dhjetor 2020, dhe posqyrën e performances, pasqyrén e
ndryshimevo në kapital dhe pasqyrën e flukseve të parase per vitin qe mbyllet në kere date, si edho
shenirnet per pasqyrac flnanciare, perfshirë nje permbledlije te politikave kontabel me te
i-eiidCsishmc,

Sipas opinionie tonC. pasqyrat financiare hashkelidhur paraqesin drejte ne eë gjieha aspekiet
materiale, pozicionin financiar te Shoqerise inC 31 dhjetor 2020, dhe rezultaun e saj financiar dhe
fluksin e injetovo nonccarc per vitin e mbyllur nC kCtë date, nC përputbje me Standardet Kombecare
te Konrabilitetit re pënnirësuara (‘SKK”).
Baza per Opininin
Ne e kryem auditimin rone në pe puthje me Standardet NdCrkombetare te Auditimit (SNA--IC).

Per jegjCsitC tona sipas ketyre standardeve jane pershkruar uC mCnyrC me te detajuar né seksionin c
raporric ku jepen Feigjegjesite c Auditzie.citpe Auc/ithnin ePasqy.rave Financiare No jemi tC pavarur
nga ShcqCria në përputhje me Koclin e Etikés p& Pjvfesionisrer Kantabel te Bordit te Srandardcvc
Nde kombetare te EtikCs per ProfesionistCt KontabCl (“Kodi I BSNEPK”) së bashkq me kCrkosat etike
që janC të zbatucshine per auditimin c pasqyrave flnanciare në Shqiperi, dhe kemi PC inbushur
pCrgjegjësitC e tjera etike nC pCrpurhje me kCto kCrkesa dhe Kodin NSNEPK. Ne besojmC se evidenca
e aiditimit që kerni sigun.inr eshti± e mjaftueshme dhe e l)irshtatshme per cC dhene njC haze per
opinionin tone.
Pergjegjesite e Drejtimit per Pasqyrat Financiare
Drejtbni eshie pCrgjegjes per pergatitjen dbc paraqitjen e drejte te pasqyrave financiare ne perputhje
me SKK-tC dhe per ato kontrolle te brendshme qC Drejtimi I gjykon te nevojshme per td here r
mundur pe galiejen e pasqyrave finnuciure qC nuk permbajnC anomali materiale, qofrC per shkak cC
mashtrimir apo gabimit.
No pergatitjen e pasqyiave financiare, drejcimi OsheC pOrgjegjOs per re vlerësuar afresine e Shoqerise
perte vazhdnar no vijrnOsi. duke dhOne inforinacion, nëse Cshte c zbarueshme. pCi çeshtjet që kane te
bejne me vi)imesine dhe duke perdorur parimin konrabël te vijimësisC pCrveç so nC rastin kur
drejeimi synon to likujdojC Shoqerine ose te uderpresO aktivitetet, ose nOse nuk ka aLternative ijerer
reale perveç sa me sipCr.
Drejtimi eshre përgjegjCse per ntbikqyLjen e proçest tC nipnieirnit flnanciar tO ShuqOrisO.

Pergjegjësit e Audituesit per Audithnin e Pasqyxave Financiare
Objekilvac tona jane që ië anijmC njC siguri tC arsyeshme lidhur me faktin nCse pasqyrac
Financiare nC tCrësi nuk kane anomali materiale, per shkak të mashtrirnit apo gahimit, dhe re
leshojine njC raport auditimi qe pCrFshin opinionin toni!. Siguria e arsyeshme eshte një siguri e
nivelit rC iarth, pot nuk eshtC njC garanci që njC audiriin I kryer sipas SNA-ve do ce
iclentilikoje gjirhmonë njd anomali materiale kur njo ekziston,
AnoinalitC mund te vijnë si rezultat i gabimit ose i mashtrimit dhe konsiderohell inateriale
nCse, indiviuaiisht ose tC marra se bashku, pritet që ne mënyrC tC arësyeshnie, te influencojne
vendhnet ekonomike teperdoruesve, te marra bazuar në keto pasqyra flnanciarc.
Si pjesë e auclitimit iii! përputh;c me SNA—te, ne ushuojrne gjykim profesonal (tile ruajmC
skepticizëm profesiona] gjatë gjithC auditimit. Ne gjichashtu:
identifikojmC dhe vteresojme rreziqct e anomalise materiale, qofte pr shkak te
rnashtrinat ose gabimit, hartojmë dhe kryejmC procedurat e auditiinii flhl pCrgjigje cC
ketyre rreziqeve, dhe marrirn evidence auditnn qC ështC e mjaftueshme dhe e
pCrshtatshme pCr te siguruar nje bazac per opinionin tone, Rrcziku i noszbulimit tC një
anomalie materiale si rezultat i mashtrimic eshtC me i lanC se treziku si rezuitat I gahimic,
sepse mashtriini inunci ce perfshije rnarreveshje tC fshehta, faisiFikime, pCi-jashcime te
qeilimshrne, informacione tê deformuara, anashkaiime te kontroileve te brencishine.
Q

SigurojmC një njohje te kontroilic tC brcrtdshem qe ka cC beje me auditimin, mc qCiiiin qi3
rC percakcojme proçedurat e audicimic që jane t pCrshtatshme sipas rrethanave, por Ja
per qCilme te shprelijes së njC opinioni mbi elikasiterin e kontrollit tC brendshem te
ShoqerisC.
VleresojmC pershtntshmerine e politikave koncabel te pêrdorura dhe arsyeshmerine e
cmuaijove kontabel dhe te shpjeglmeve perkatese té beta nga drejcimi.

q Nxjerrim njê konkluzion nC hdhje me pCrshiacshmerint! e pCrdorimit cC bzh koiicabei ce
vijimCsisC, cihe bazuar ne evkIencCn e auditimit cC marrC, nCse ka njC pasguri inateriale ne
Iklhje me igjarjet ose kushtec, te dial mund te hedhin dyshime të med]ia per aftCsinë e
Shoqërise per te vijuar veprimtarinC. Nese arrijmë ilë perfunclimin qC ku një pasigun ne
cluhet tC tCrheqirn veniCncljen nC raportin e audituesic nC Iidhje me shpjegimet e dliena nC
pasqyrat linanciare, ose nese keto shpjeginie june te papêrshcatshme, duhec cC
modifikojme opinionin tonC. Konkluzionet tona bazohen ne evidencen e auditimir te
matte den në dntCn e raporcit tonC. MegjithacC, ngjarje ose kushte re ardhshme mund të
bjnC qC ShoqCria cC nderprese veprimtarin.
VlerCsojmC paraqitjen e pergjithslime, sirukcurCn dhe permba;cjen e pasqyrave financiare,
pCrfshirC informacionet shpjeguese re dhena, dhe nese pasqyrar Imnanciare paraqesin
transaksionet dhs ngjarjer uC to në mCnyrC qC arrijnC paraqitjen e clrejte.
No komunikojnie me Drejtimin e HydroEnergy Sh.p.k, pCiveç cC tjërave, iidhur me qellimin
dhe kohen e auditimit dhe gjet$et e rendesishme cC auditimic pCrfshire ndonje mangCsi cC
rendesishme) komrollin e brendshCm qi! ne mum! te identiuikojinC gjatë audicimic.

03 Mars 2021
‘i’irunC, Shqiperi
Ligjor
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HydroEnergy sh.p.k
Pasqyra e pozicionit financiar per vitin qé mbyllet me 31 Dhjetor 2020
Shumat jane né LEK, përveçse kur shprehet ndryshe

Pasqyra e Pozicionit Financiar
AKTWET
Aktivet Matgjata

Slienimi

31/12/2020

31/12/2019

67,704,348
1,776360,820
2,075097
1,846,140,265

67704,348
1,869,853,494
2,666,879

Aktivet Afatgjata Materiale
Tab dhe ndërtesa
NdCrtesa
Makineri dhe pajisje
Totali i Aktiveve Matgjata Materiale

4
4
4

Aktivet Financire
Totaii I Aktiveve Afatgjata

5

Aktivet Matshkurtra
Pan né arkë dhe bankë
Liogari te arkCtueshme, ]dientë
Liogari të tjera të arkëtueshme

6
7

8

Totali i Aktiveve Afiitshkurtra
TOTALI I AKTIVEVE

1,940,224,721

92,180,000

92,180,000

1,938,320,265

2,032,404,721

4,099,404
12,086,137
210,310,595

686,500
50,219,297
226,314,776

226,496,136

277,220,573

2,164,816,401

2,309,625,294

1,444,108,950
19,991264
(335,093,028)
(103,477,940)

1,444,108,950
19,991,264
(278,905,093)
(56,187,935)

1,025,529,246

1,129,007,186

11,106,118
237,876,608
604,944

11,106,118
211,992,063
202,799

249,587,670

223,300,980

450,564,485
439,135,000

513,033,628
444,283,500

BETYRIMET DHE KAPITALI
Kapitali

9

Kapitali i paguar
Rezerva
Humbje e akumuluar
1-Iumbja e Vitit

10

TOTALI I KAPITALIT
Detyrimet Aftshkurtra
Provizione
Të pagueshme ndaj ftirnitorCve
Detyrime të tjera afatshkurtra
Totali i Detyrinieve Aâtshkurtra

11
12
13

Detyrimet Afatajata
Detyrime ndaj institucioneve tê kredisë
Detyrime ndaj paleve të lidhura
Totali i Detyrinieve Matgjata

14
14

TOTAlS I DETYRIMEVE
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT

889,699,485
1,139,287,155

2,164,816,401

1,180,61*1
2,so9,6:;!

Pasqyrat firianciare te Shoqërisê me dhe per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2020 jane aprovuar
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HydroEnergy sh.p.k
Pasqyra e performances per vitin qé mbyllet

me

31 Objetor 2020

Shumat jane ne LEK, përveçse kur shprehet ndryshe

Pasqyra e Performances
Të aidhumt
Të ardhurat
Shpenzime operative
Shpenzime per punonjésit
Shpenzime per energji dhe mateñae
Shpenzime per shèrbime
Shpenzime per qiranë
Shpenzime amortizirni
Provizione per rreziqe
Shpenzime te tjera operative
Totali i shpenzimeve operative
Shpenzimet financiare neto
Fitime nga kurset e kémbimit
Shpenzime per interesat

Hunabja paratatinilt
Shpenzimi per tatim fitimin
HUMBJA NETO E VITIT

Shenimi
15

31/12/2020
98,094,515

31/12/2019
129,480,047

16
17
18

(4,763,334)
(43,623)
(17,024,954)
(150,210)
(94,084,456)

19

(1,360,262)
(117,426,839)

(5,213,865)
(187,131)
(16,354,442)
(148,533)
(98,235,095)
(11,106,118)
(828,504)
(132,073,688)

20
20

(18,990,346)
(65,155,270)
(84,145,616)

15,571,228
(64,914,609)
(49,343,381)

(103,477,940)

(51,937,022)
(4,250,913)
(56,187,935)

21

(103,477,940)

Pasqyra e performances duhet te lexohet bashke me shenimet sbpjeguese në faqet 9-19 qé jane pesë
pêrbërëse e ketyre pasqyrave flnanciare.

CLiZ

per vitin

-

19,991,264

1,444,103,950

-

19,991,264

-

-

19,991,264

-

-

1,444,108,950

-

-

1,444,108,950

Kapitali aksionar

vita

(335,093,028)

(103,477,940)

56,187,935
(103,477,940)

(56,187,935)
-

(56,187,935)

46,762,063
(46,762,063)
(56,187,935)

C

(278,905,093)

-

p25,667,156)
46,762,063

HumNe të mbarmra

6V

Pasqy-ra e ndryshimeve ne kapital duhet te lexohet bashke me shenimet shpjeguese në faqet 9-19 qé jane pjes perberëse e kétyre pasqyrave financiare.

Transferime tie kapital
Humbje e vitit
Pozidoni financiar me 31.12.2020

Pozidoni financiar me 31.122019

Pocioni financiar me 01.01.2019
Transferirne tie kapkai
Fitni i vidt

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapital

flezerva

qé mbyllet me 31 Dhjetor 2020

Shumat jane në LEK, përveçse lois shprehet ndryshe

Pasqyra e ndryshirneve në kapital

HydroEnergy sh.p.k

7

1,025,529,246

(103,477,940)

-

1,129,007,186

-

1,185,195,121

Total

_______________________________________

_______________________________
_______________________________
___________________________
___________________________

HydroEnergy sh.p.k
Pasqyra e Flukseve

te

Parasë per vitin qé inbyllet me 31 Dhjetor 2020

Shumat jane në LEK, pCrveçse kin shprehet ndryshe

Pasqyra e Rrjedhjes se Mjeteve Monetare

AICTIVITETET E SHFRYTRZIMIT
Humbja new e vitit
Rregulhme per:
Zhvleresim dhe amortizim
Ndryshime në:
Hogan te arkerueshme
hogan te pagueshme
Fluksi i parasë neto gjeneruar nga aictivitetet
operative
-

-

31/12/2020

31/1212019

(103,477,940)

(56,187,935)

94,084,456

98235,095

54,137,341
26,286,690

(107,149,291)
44,664,233

71,030,546

(20,437,898)

0

(19,285,832)

0

(19,285,832)

(67,617,643)

13,083,595

(67,617,643)

13,083,595

3,412,904
686,500
4,099,404

(26,640,135)
27,326,636
686,500

FLUICSI I PARASIt NGA AKTWITETE
JNVESTUESE
l3lerje e aktiveve afatgjata materiale
Fluksi I parasë neto përdorur né aktivitetet
investuese
FLUKSI I PARASR NGA AKTJVITETE
FINANCUESE
Rnitja e kapitalit aksionar
Pagesa e huave
Fluksi iparasë neto përdorur ne aktivitetet
financuese

Rritje neto në pan dhe ekuivalentet
Pan dhe ekuivalent& tie film U! vitit
Pan dhe ekuivalentet ne fluid te vitit

Pasqyra e rrjedhjes se mjeteve monetare duhet te lexohet bashke me shënimet
jani4 pjesë perberese e ketyre pasqyrave financiare,

shpjeguese në faqet 9-19 që

HydroEnergy sh.p.k
Shenimet per Pasqyrat Financiare per vitin qé mbyllet me 31 Dhjetor 2020
Shumat jane nê LEK, përveçse lair shprehet ndryshe
1. INFORMACION I PERGJITHSHEM
HydroEnergy Sh.p.k (“Shoqeria”) eshte njê shoqëri e themeluar dhe e regjistruar nC Shqiperi.
Adresa e Shoqerise eshte Rruga e Kavajës, Vaqarr, Tirané, Shqiperi. HydroEnergy Sh.p.k Cshtë
regjistruar né dacen 27 Mars 2009 nC Qendren Kombetare te Biznesit (QKB), me NUIS
K91527017E dhe aktualisht raporton pranë DrejtorisC Rajonale Tatimore Tiranë.
Shoqéria fillimisht eshte regjistruar si shoqeri konçesionare nga Euro-AL Sh.p.k dhe
Energysolution Sh.p,k dhe ii perfshi ne një marreveshje konçesionare BOT me objekt
ndertimin dhe shfrytêzimin e hidrocentraleve Murdhari I dhe Murdhari 2 nè komunat
Krrabe dhe Ibe.
Pas transferimit

aksioneve nga Energysolution Sh.pk tek SQL S.p.A né qershor té vitit
2009, aktualisht Shoqeria zotërohet nga SQL dhe Euro-AL me 96.04% dhe 3.96% të kapitalit
te

respektivisht.

Drejtuesit e Shoqërise Jane Z. Giovanni Annoni dhe Z. Matteo Fumagalli Romario,
Marrëveshja Konçesionare Terma të rendesishem
—

Sipas nenit 78 dhe 83 te Kushtetutes se Shqiperise dhe Ligjit Nr. 9663 “Per Konçesionet” i

dates 18.12.2006, Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 310 “Per përcaktimin e autoritetit
kontraktues, per dhënien me konçesion te hidrocentralit “Murdhari 1”, dhe miratimin e
bonusit, ne proceduren perzgjedhese konuruese, qé i jepet shoqerise” I dates 26.03.2008, u
nenshkrua marreveshja konçesionare ndermjet Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe
Energjitikes METE (aktualisht Ministria e Energjise dhe Industrisé MEl) dhe Bashkimi 1
perkohshem I Shoqérive “Euro-AL” Sh.p.k dhe “Energysolution” Sh.p.k si Shoqeria
Konçesionare per financimin, projekdmin, ndertimin, vënien ne punë, administrintin dhe
mirembajtjen e hidrocentraleve “Murdliari 1” abe “Murdhari 2” dhe transferimin e tyre në
piirfundim te kontratés nga Konçesionari tek Autoriteti Kontrakues.
—

—

Sipas Marreveshjes Konçesionare, Shoqéria ndertoi dy njësi prodhuese hidroenergjitike
(Murdhari I dhe Murdhari 2) me një fuqi te instaluar 2680 kW dhe 1000kW dhe me një
prodhim energjie elektrike 10566570 kWh dhe 4195400 kWh respektivisht.
Marr&veshja eshtê e organizuar si një model projekti i tipit BOT (Ndertim-Qperirn
Transferim) dhe do te zgjasë per një periudhe fihlestare prej 35 vjetesh nga data efekrive, Pas
kesaj periudhe, pronësia e hidrocentraleve do ti transferohet MEl (me pare Ministria e
EkonomisC, Tregtisë dhe Energjitikes-METE) pa ashnjë tarifb, bashke me pajisjet e operimit,
tC drej tat e garantuara dhe kontratat.

HydroEnergy sh.p.k
Shenimet per Pasqyrac Financiare per vitin qé mbyllet me 31 Dhjetor 2020
Shumat jane në JFK, përveçse kur shprehet ndryshe
Aktiviteti tregtar i Shoqerise mbeshtetet nga Licencat e mCposhtme
Rregullator i Energjise (ERE):
•
•

dhena nga Enti

te

Licenca per Prodhimin e Energjisë Elektrike Nr. 96, dhene sipas vendimit të ERR Nr.
25 té dates 29.03.2010 me afat 30 vjet;
Licenca per Tregtimin e Energjise Elektrike Nr. 107, dhenC sipas vendimit të ERR Nr.
59 te dates 08.09.2010 me afat 30 vjet.

2. BAZA E PERGATVIJES 52 PASQYRAVE FINANCL4RE
2.1 Deklarata e perputhshmerise
Keto pasqyrat financiare jane pergatitur në perputhje Standardet Kombëtare
(‘SKK”).

té

Kontabilitetit

2.2 Monedha fbnksionale dhe e paraqitjes
Pasqyrat financiare jane paraqitur ne Lek, e cila eshte njekohesisht dhe monedha funksionale
e Shoqerise.
2.4 Perdoriini I viereshneve dhe gjykimeve
Përgatitja e pasqyrave financiare kerkon qé Drejtimi te kryejë gjykime, çmuarje dhe supozime
té cilat ndikojnë në aplikimin e politikave kontabel dhe shumave të raportuara te aktiveve
dhe detyrimeve, të ardhurave dhe shpenzimeve, Rezultatet aktuale mund te ndryshojne nga
keto supozime.
çmuatjet dhe supozimet rishikohen uC mênyrë te vazhdueshme. Rishikimet e çmuarjeve
kontabél njihen në periudhen nê te cflen vlerësimi rishikohet dhe në periudhat e ardhme
nëse ato ndikohen.
3. POL1TIICAT KONTABEL
Politikat kontabel të permendura me poshte jane aplikuar në mënyrë
të gjitha periudhat e paraqitura në keto pasqyra financiare.

te

vazhdueshme me

3.1 Transaksionet në monedhé té huaj
Transaksionet në monedhe te huaj konvertohen në monedhen funksionale dhe regjistrohen
me kursin e kembimit në datën e transaksionit. Aktivet dhe deryrimet monetaré në monedhé
te huaj në datën e raportimit konvertohen në Lekë me kursin e kembimit në daten a
raportimit. Aktivet dhe detyrimet jo-monetare në monedhe te huaj konvertohen në
monedhen funksionale me kursin e kCmbimit të dates së kryerjes së transaksionit, ndërsa am
që maten me vieré të drejte rikembehen me monedhen funksionale me kursin e kembimit té
dates kur äshtC percaktuar viera e drejte, Diferencat qé rezultojne nga kursi i këmbimit njihen
pergjithesisht né fitime ose humbje.

HydroEnergy sh.p.k
Shénimet per Pasqyrat Financiare per vitin që mby]Iet me 31 Dhjetor 2020
Shumat jane ne LEK, pCrveçse kur shprehet ndryshe
Kursi i kembimit i monedhave
poshte:
Monedha
1 EUR
1 USD

të

huaja me 31 dhjetor 2020 dhe 2019 eshte detajuar si me

31 Dh;etor 2020

31 Dh;etor 2019

123.70
100.84

12177
108.64

3.2 Instrumenta financiare
Inscrumentat financiare jo-derivative perbehen nga te drejta te arketueshme, mjete monetare
dhe ekuivalente te tyre, hogan te financimeve te brendshme, Hogan te pagueshme dhe
detyrime ndaj paleve të lidhura.
Té gjitha aktivet dhe detyrimet fmnanciare njohen fullimisht me vieren e drejte plus çdo kosto
transaksioni qC lidhet me to. Pas njohjes ililestare, instrumentat financiare jo-derivative
njihen sic pershkruhet me poshte.
Nje instrument financiar njihet nëse Shoqeria behet pale ne kushtet kontraktuale te
instrumentit. Aktivet financiare çregjistrohen kur mbarojne te drejrat kontraktuale te
Shoqerise mbi flukset e parasë së aktivit financiar ose kur shoqenia transferon aktivin
financiar tek njè pale e tretë pa mbajtur kontrollin ose gjithë risqet dhe përfitimet thelbesore
te aktivit. Blenjet dhe shitjet normale të aktiveve financiare kontabilizohen ne daten e
transaksionit, qé eshte data në té cilën Shoqëria angazhohet te bleje ape te shese aktivin.
Detyrimet financiare çregjistrohen nëse detynirnet kontraktuale te Shoqënise mbarojne,
shftiqizohen ose anullohen.
Mjetet monetare dhe ekuiva]enret t tyre

Mjetet monetare përfshijne arken, ilogarite rrjedhëse dhe depozitat bankare. Mjetet monetare
dhe ekuivalentet e Lyre mbahen me koston e amorcizuar né pasqyrën e pozicionit financiar.

J’e drejta tê arkeweshine
Të drejtat e arketueshme njihen fluimisht me vleren e drejtë dhe me pas me kosto té
amortizuar duke zbritur humbjen nga zhvleresimi. Provigjoni per zhvleresimin e të drejtaave
te arkëtueshme Iloganitet kur ka te dhena se Shoqenia nuk do te jetë né gjèndje tê mbledhe te
gjitha detyrimet. VCshtirësitë financiare te debitorit, mundesia qê debitori te falimentoje ose
riorganizimi I tij financiar konsiderohen tregues qê të drejtat e arketueshme te zhvleresohen.
Shuma e provigjonit Iloganitet si diference midis vieres se mbetur dhe vleres aktuale te
flukseve monetare të ardhshme te skontuara me normën e interesit efektiv,
Liogarite epagueshme
Llogaritë e pagueshme paraqiten me vieren e tyre
amontizuar duke pCrdorur metoden e interesit efektiv.

të

drejtd dhe me pas me koston e

V/era e drejte
Viera e drejte e vieresuar per mjetet monetare dhe ekuivalentët e Lyre,
arketueshme, llogaritë e pagueshme i perafrohen vierCs sé tyre kontabel.

te

drejtat e

J’Th
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3.3 Aktivet afatgjata mateñale
Njohja dhe maija
Aktivet afatgjata materiaie maten me koslo minus amortizimin e akumuhiar dhe humbjet nga
zhvleresimi i akumuluar. Kosto perfshin shpenzimet që lidhen drejtperdrejt me blerjen e
aktivit. Kostoja e aktiveve te nderruara nga veté Shoqeria pCrfshin koston e materialeve dhe
punës direkte, çdo kosto tjetër që )idhet drejtperdrejt me pergatitjen e aktiveve né gjendje
pune per qellimin e perdorimin e tyre; shpenzimet e çmontimit dhe heqjcs së elementeve dhe
rikthimin e to]cës në gjendjen origjinale. Programet (software) e blere te cilët jane pjesë
tèrêsore në firnksionalitetin e pajisjeve perkatése, kapitalizohen si pjesë e kesaj pajisje. Kur
pjesë të nje aktivi material kane jetegjatesi te ndryshme, Mo ilogariten si te ndara (pjese te
rendesishme). Firimet dhe humbjet nga n.xjerrja jashtë përdorimit e ndonje aktivi
percaktohen duke krahasuar te ardhurat e marra nga nxjerrja jashtë përdorimit me vieren
kontabel (neto) te aktivit dhe pasqyrohen neto ne zèdn te ardhura te tjen té pasqyrës se të
ardhurave dhe shpenzimeve.
Kostot vijuese
Kostoja e zevendesimit të një pjese re një elementi te aktiveve afatgjata te trupëzuara I shtohet
vieres se mbetur te elementit nëse eshte e mundur që perfitiniet ekonomike ne te ardhmen qé
lidhen me kete element do te rrjedhin në Shoqeri, dhe kostoja e tij mund të matet me saktësi,
Kostot e mirernbajtjeve ditore te aktiveve afatgjata te trupézuara njihen ne pasqyrén e te
ardhurave në momentin kur ndodhin.
Amortizizni
Amortizimi ilogariter per té shperndare koston e aktiveve minus vieren e tyre të mbetur gjatè
jetés sé dobishme dhe pergjithesisht njihet në te ardhura dhe shpenzime. Përmirësimet e
ambienteve me qira amortizohen përgjarC afatit té qirasë. Aktivet ne proçes nuk aniortizohen.
Normat e amortizimit jane zbatuar per peridhen aktuaie dhe ate krahasuese.
•
•
•
•
•

Toka
Ndertesa, rrugë etj.
Pajisjet dhe makinerite
Automjete
Pajisje Zyre & Informatike

Nuk amortizohet
5%
20%
20%
20 25%
—

3.4 Provizionet
Nie provizion njihet nëse, si rezuitat i ngjarjeve të meparshme, Shoqdria ka nje detyrim ligjor
ose konstruktiv, i ciii mund té vierCsohet me besueshmCri dhe do te kerkojé flukse dalese
monetare të ardhshme per shlyerjen e tij. Provizionet përcaktohen duke skontuar flukset
monetartC ardhshme té pritshme me një norrnë skontimi pam tatimit, e dila reflekton
vlerësirnin aktual të tregut per vlerën né kohe te parasé dhe rreziqet qé hdhen me detyrimin
nealë.

/

/
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3.5 Njohja e te ardhurave
Shoqeria është e perfshire në tregëtimin e energjisë elektrike. Të ardhurat njihen kur rreziqet
dhe perfitimet nga pronësia I jane transferuar klientic, rimarxja e shumes eshte e mundëshme,
kostot e lidhura dhe kthimet e mundshme mund te vieresohen me besueshmeri dhe shuma e
te ardhurave mund te mater në ményré te besueshme. Te ardhurat maten me vieren e drejte
te shumes se arketuar ose per cii arketuar, neto nga kthimet. Per shitjen e energjisë,
transferimi i rreziqeve dhe perfitimeve ndodh kur sasia aknuaJe e energjise hidhet né rrjet dhe
mater né piken e shperndarjes.
3.6 Të ardinirat dhe shpenzimet finandare
Te ardhurat financiare perfshijnetë ardhurat nga interesi nga Ilogarité bankare dhe fitime nga
kursi I kembimit që njihen nè fitime ose humbje. Shpenzimet financiare perfshijne
shpenzimet per interesat nga huaré dhe humbjet nga kursi i kembimit.
ardhurat nga interesi dhe shpenzimet e interesit njihen mbi bazén e
konstatuara duke pthEdonur metodén e interesit efektiv.

Te

te

drejtave

te

3.7 Tatimi mbi fitimin
Tatimi mbi fitimin perfshin tatimin e peruudhes aktuale dhe tatimin e shtyrë. Tatimi I
periudhes aktuale njihet né fitim ose humbje, perveçse kur lidhet me elemente qé njihen
drejtperdrejt né kapital ose në té ardhura të tjera gjithèperfshirese.
Tatimi i periudhes aktuale është tatimi i pritshem per Cu paguar nga tê ardliurat e tatueshme,
duke perdorur norma tatimore ne fuqi ose thelbêsisht né fuqi ne datën e raportirnit, dhe çdo
rreguulimi te tatimit per tn paguar ne lidhje me vitet e mëparshme. Shuma e tatimit aktual te
pagueshem ose te arkètueshem perfaqeson vlerësimin me te mire të bëre te tatitnit qé pritet te
paguhet ose arketohet dhe qè reflekton pasiguritê që lidhen me tatim fitimin, nëse ka. Ky
tatim ilogaritet duke perdorur noimën tatimore në fuqi ose té hyre në fuqi në datén e
raportimit. Tatim fitimi aktual perfshin gjithashtu çdo tatim që rezukon nga dividenret. Tatim
fitimi aktual I pagueshëm ose i arketueshëm kompensohen vetëm tie qofte se kritere te
caktuara permbushen. Tatimi I shtyrë njihet në lidhje me diferenca te perkohshme ndermjet
vierave te mbartura té aictiveve dhe detyrimeve per qellime té raportimit financiar dhe
vierave te perdorura per qellime tatimi. Një aktiv ratimor i shtyre njihet per hnmbjen
tatimore te paperdorur, kreditimet tatimore te paperdorura dhe diferencat e perkohshme te
zbritshme den në masén që ështC e mundur që té kene fitime të tatueshme tie te ardhmen,
kundreji te cilave ato mind té përdoren. Aktivet tatiruore të shtyra nishikohen tie çdo date
raportimi dhe zvogëlohen né masën që nuk èshtê me emundur që perfitimi tatimor té
reaiizohet. Keto zvogelime rimerren, kin mundesia e fitimit te ardhshem tatimor
permireso1et. Tatimi I shtyre matet me normat tatimore që pritet te zbatohen mbi diferencat
e perkohshme kur te kthehen, ne baze te hgjeve nC fuqi ose miratuar në daten e raportimit
financiar, Matja e tatimit te shtyre rellekton pasojat tatimore qé do duhet te ndiqen nga
mCnyra se si ShoqCria pret, tie daten e raportimit, të rikuperojë ose shlyeje vieren e mbartur
te aktiveve ose detyrimeve te veta. Aktivi tatimor I shtyrë kompensohet me detynimin
h
tatimor te shtyre vetëm në qofté se kritere te caktuara permbushen.

/

ic,sto
Me 1 lanar 2019
Shtesa
Pakesime
Me 31 dhjetor20l9
Shtesa
Pakesime
Me 31 dhjetor 2020
Zhrlerëgiai I akumzthzar
Me 1 janar 2019
Shpenzime per vitin
Pakesirne
Me 31 dhjetor 2019
Shpenzime per vitin
Pakesime
Me 31 dhjetor 2020
Flame mbarntr
Me 31 dhjetor 2019
M 31 dhjetor 2020

Alctivet materiale

2

4. AXTIVFI’ AFATGJATA MATERIALE

Taka

.

..

(3,363,902)
(591,782)

-

(608,929,239)
(93,492,674)

67,704,348
67,704,348

-

-

-

-

-

-

1,869,853,494
1,776,360,820

02,421,913

—

(2,894,069)
(469,833)

11,163,977)
(97,765,262)

-

6,030,781

2,478,782,733

67,704,348

-

2,666.879
2,075,097

,955,684)

-

-

-

-

.

6,030,781

-

4,868,206
1,162,575

-

-

2,478,782,733

-

2,460,659,477
18,123,256

MaldneriTe tjen instaliine dhe pae

67,704,348

-

67,704,348
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1,940,224,721
1,846,140,265

-

706377597)

—

(612,293,141)
(94,084,456)

-

(514,058,046)
(98,235,095)

-

2,552,517,862

-

-

2,552,517,862

—

2,533,232,031
19,285,831

Totali

HydroEnergy Sh.p.k
Pasqyrat Financiare per vicin që mbyllet me 3J Dhjetor 2020
Shumat jane në LEK, perveçse kur shprehet ndryshe

5. AKTWE FINANCIARE
Aktivet financiare në vieren 92,180,000 Leke perfaqesojne garancitë bankare te vendosura
nga shoqeria per detyrime tatimore te ci]at jane apeluar nga shoqeria.

6. PARA N ARXE DHE BANKE

ii

I

31 Dhjetor 2020
127,205
3,759,796
212,403

Para ne arkë
Para në banke ne LEK
Para né barike në monedhe re huaj
Totali iparasë në arke dhe banlce

4,099,404

31 Dhjetor 2019
168,026
313,310
205,164
686,500

7. LLOGARI TE ARKETuESHME
31 Dhjetor 2020
12,086,137

Të arketueshme nga kilente
Të tjera

-

12,086,137

Liogari të arketueshme neto

31 Dbjetor 2019
24,904,581
25,314,716
50,219,297

Liogarite e arketueshme perfshijne té arkètueshme nga FTL-Furnizuesi I Tregut te Lire (ish
OSHEE- Operatori i Shperndarjes së Energjisë Elektrike) per shitjen e energjisë elektrike.
Te tjera perfaqeson Energji Elektrike te prodhuar gjatë muajit dhjetor 2019 e cila faturohet në
muajin janar 2020.

S. LLOGAIU TE IJERA Tli AJUCflTUEsHME
TVSH e arketueshme
Tatim fitimi i arketueshem
Parapagime tie doganC

Totali

31 JJhjetor2O2O
208,926,519

31 flhjetvr 2019
224,930,700

1,379,968
4,108

1,379,968
4,108

210,310,595

226,314,776

9. KAPThL1 I PAGUAR
Me 31 Dhjetor 2020 aksionare te shoqerise janC SQL SpA dhe EURO AL Sh.pic me 96.04%
dhe 3.96% të kapitalit respektivisht.vlera e kapitalit eshte 1.444.108.950,00 LEK
—

10. REZERVAT
Rezervat e krijuara nga shoqeria me 31 dhjetor 2019 kane një vlerë prej 19.991.264 LEK.

2
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11. PROVIZIONE
Provizione në vleren 11,106,118 Lek per detyrime fiskale potenciale.
12. it PAGUESHME NDAJ FUEMTORVE
Të pagiieshme ndaj paleve té treta
Të pagueshme ndaj paleve té lidhura
Totali

31 Dhjetor 2020
6,041,027
231,835,581
237,876,608

31 Dhjctor 2019
16,026,808
195,965,255
211,992,063

31 Dhjetor 2020
391,600
109,510
103,834

31 Dlijetor 2019

13. DETYIUME ‘it ‘IJERA AFATSHKURTRA
Paga e shperblime
Tatimi mbi te ardhurat nga punësimi
Kontributet shoqerore e shendetesore
Tota]i

-

604,944

86,926
115,873
202,799

31 Dhjetor 2020
450,564,485
439,135,000
889,699,485

31 Dhjetor 2019
513,033,628
444,283,500
957,317,128

14. HUA .APATGJATA
Hua ndaj paleve
Hua ndaj palëve
Totali

15.

të
te

tjera
lidhura

‘It ARDHURAT

Te ardhura nga shitja e energjise
Total

Prodhim gjatë vitit
Tarifa koncensionare
Té ardhura nga shitjet NETO

31 Dhjetor 2020
98,094,515
98,094,515

31 Dhjetor 2019
129,480,047
129,480,047

31/12/2020
100,613,071
(2,518,556)
98,094,515

31/12/2019
132,122,497
(2,642,450)
129,480,047

Sipas kontratës konçesionare, Shoqeria paguan një tarife konçesionare (concession fee) tie
baze te prodhirnit të energjisê e cila faturohet me note krediti 2% të vlerës se energjisë së
prodhuar per vitin perkatCs. Duke qené se sistemi I clekiarimit te shitjeve ne e-tax
(www.tatiinegov1) në deklarimin e FDP—ve e ngarkon pozitivisht ketë shumë, me poshtë
jepen detajimet e shftjeve neto të energjisê elektrike,

4
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16. SHPENZIME PER PUNONJESIT
Pagat e punonjësve
Kontributet e sigurimeve
Totali

31 Dhjetor 2020
4,240,865
522,469

31 Dhjetor 2019
4,597,999
615,866

4,763,334

5,213,865

31 Dhjetor 2020
42,643
980
43,623

31 Dhjetor 2019
42,850
144,28)
187,131

31 flhjetor 2020
7,259,874
3,990,500
2,955,000
1,934,217
377,496
208,645
120,240
113,983
65,000

31 Blijecor 2019

17,024,955

16,354,442

17. SHPENZTME PER ENERGJI DHE MATERIALE
Energji elektrike
Kancelari

Totali
18. SHPENZIME PER SHERRIME
Shpenzime miretnbajtje dhe riparime
Shpenzime per konsulenca nga te tretë
Shpenzime majtje roje private
Shpenzime per siguracione
Shpenzime karburanti
Sherbinie bankare
Shpenzline per punonjësit
Shpenzime telekomunikacioni
Udhëtime e dieta
Shpenzime transporti
Sherbime doganore
Totali

2,502,504
7,890,739
2,909,183
1,978,496
475,831
181,960
120,240
97,860
176,830
18,300
2,500

Shpenzime per punonjésit në vieren 120.240 Lek përfaqesojnë shumen e kontributeve të
sigurimeve té paguara per drejtoret sic kerkohet nga legjislacioni ne fuqi.

U
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19. SHPENZIME ZR I7EJtA OPERATIVE
‘latime të tjera
Shpenzime té tjera
Taksa dhe tarifa vendore
Tatim në burim

Totali

31 flhjetor 2020
1,012,836
122,074

31 Dhjetor 2019
455,204
119,400

117,100

151,000

108,252
1,360,262

102,900
828,504

31 Dhjetor 2020
63,804
(19,054,150)
(18,990,346)

31 Dhjetor 2019
15,620,850
(49,623)
15,571,228

(65,155,270)
(65,155,270)
(84,145,616)

(64,914,609)
(64,914,609)
(49,343,381)

20. SHPENZIME HNANCIARE
Fitime nga kurset e kembimit
Humbje nga kurset e kémbimit
Totali I humbjeve uga kurset e keinbimit
Te ardhura nga interesat
Shpenzime per interesat
Totali I shpenzinieve per interesa
Shpenzime financiare neto

21. TATIM rirIMI
Shpenzimi per vitet që mbyllen me 31 dhjetor 2020 dhe 2019 rakordon me pasqyrën e
ardhnrave dhe shpenzimeve si me poshtë:

(Humbja) pan tatimit
Shpenzime t pazbritshme per qellime fiskale
Té tjera
Shpenzime te pazbitshme per qellime fiskale
(Humbja) tatimore per dth
Tatim fitimi I vitit (shpenzim) 15%

31 flhjetor 2020
(103,477,940)

31 Dhjetcr 2019
(56,187,935)

(230,325)
(103,247,615)

(4,250,913)
(11,328,418)
(40,608,605)

-

I
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22. TRANSAJCSIONET ME PAIST E LIDHURA
Pale

te

lidhura me Shoqerine konsiderohen:

1. individe ose anëtarê të afërm te familjes sé tyre te cilët: (a) zotërojne kontroll mbi
Shoqerine bashkarisht ose individualisht, (b) kane ndikim mbi veprimtarine e Shoqerise (c)
janC anëtarë të manaxhimit te shoqerisC.
2. entitete per te cilat plotesohet një nga kushtet: (a) enticed dhe Shoqeria jane anetare të te
njêjtit grup; (b) njera nga entiteter është një filial ose njè invescim i nje pale té tretë; (c) te dyja
entitetet jane investim nga e njëjta pale e tretê: (d) nje entitet ështê investim i njè pale cé tretë
dhe ky i flindit eshte filial i nj; (e) entiteti eshte një plan perfitim pas-punèsimit per
punonjesit e Shoqërisë; (0 entiteti kontrollohet nga një individ që permbush kriterin 1.
18.1 Veprime né lidhje me aktvitefin
ShoqCria ka marredhenie si pale e lidhur me shoqerine mëmë dhe shoqeri brenda grupit.
permbledhje e balancave me paler e lidhura paraqitet me poshné:

Me

Ta paguethme trqtsre
SOL S.p.A
G.T.S Sh.p.k
Totali

31 Dhjetor 2020
231,761,361
74,220
231,835,581

31 Dhjetor 2019
195,634,284
330,971
195,965,255

Tepagueshme flnanckz
SQL SpA
G.T.S sh.pk
Totali

31 Dhjetor2O2O
439,135,000

31 Dhjetor 2019
432,283,500
12,000,000
444,283,500

-

439,135,000

23. NGJARJE PAS PERJUDHS RAPORTIJESE
Pas dates se pasqyrave financiare nuk ka pasur ngjatje per
pasqyrat financiare te Shoqerisë.

të

chat

t

nevojite]1 rregullime

tie

