“AS-ENERGY” Shpk Durres
Shenime per Deklarimet Financiare
Periudha nga 1 Janar deri 31 Dhjetor 2020
1. Organizimi, Objekti dhe Kontributet, Pronesia mbi aktivet, Kapitali dhe Administrimi
Organizimi
Shoqeria “AS-ENERGY” sh.p.k eshte krijuar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me tre ortake me QKR dt. 15.04.2008
Veprimtaria e saj rregullohet sipas dispozitave perkatese te Ligjit Nr.7638 dt.19.11.1992, nga statuti i saj dhe legjislacioni ne fuqi.
Objekti dhe Kontributet
Shoqeria “As-energy” sh.p.k ka si objekti :
ndertim dhe shfrytezim i veprave energjitike, prodhim energjie, import-exsport materiale te ndryshme etj..
Ne vitin 2010 eshte shtuar ortaku "Kjell hoibraaten" me 50% te aksioneve dhe dy ortaket e themelimit te shoqerise
Z. Simon LALA NGA 50% eshte bere me 255 te kuotave
Z. Adnan SUKAJ nga 505 te kuatova eshte bere me 25% te tyre
Me 31.05.2011
Me nr ceshtje CN-555539-05-11
eshte larguar ortaku me 50% te kuatave dhe vlera e tyre eshte ndare ne dy ortaket e tjere
Me 20.11.2013 me nr ceshtje CN-260053-11-13,
me vendim te asamblese se ortakeve dhe miratim te raportit te ekspertit z. Hava Mucollari eshte bere zmadhimi i kapitalit nga fitime te pashperndara
nga 100,000 lek u be 267,279,000 lek.
Pronesia mbi Aktivet
Shoqeria zhvillon aktivitetin e saj ne ambiente prone te vetat. Aktivet e saj perbehen nga, mallra per rishitje dhe mjete transporti me te cilet kryen
transportin brenda vendit..
Kapitali
Kapitali i shoqerise prej 267,279,000 leke eshte kapitali i regjistruar me QKR.
Administrimi
Shoqeria drejtohet nga Administratori z. Adnan Sukaj
2.Zbatimi i rregullave te mbajtjes se kontabilitetit
Kontabiliteti eshte organizuar dhe mbajtur ne pajtim me kerkesat e ligjit “Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe “Standartet Kombetare te
Kontabilitetit”. Veprimet jane regjistruar ne menyre kronologjike dhe te kompjuterizuar. Çdo veprim eshte mbeshtetur ne dokumenta justifikuese.
Veprimet jane ngurtesuar me 31 dhjetor 2020
3.Politikat Kryesore Kontabel
Politika kontabel e Shoqerise “AS-ENERGJI” sh.p.k reflektojne praktikat e ketij aktiviteti
 Aktivet e qendrushme te trupezuara paraqiten ne bilanc me koston historike minus amortizimin e akumuluar te llogaritur per kohen e
shfrytezimit te tyre.
 Amortizimi eshte llogaritur ne baze grupimi per Aktivet e qendrushme me normat e Ligjit Nr.8438 dt.28.12.1998 “Per tatimin mbi te
ardhurat”
 Kontabiliteti mbahet ne menyre te komjuterizuar, program kontabiliteti “Alfa BISNES”
 Kontabiliteti mbahet ne baze te te drejtave te konstatuara.
 Shpenzimet kontabilizohen ne baze te dokumentit justifikues te shpenzimeve.
 Te ardhurat jane kontabilizuar ne baze te faturave te shitjes
 Iventari vlersuar me koston e marrjes
Shifrat e paraqitura ne pasqyrat financiare te vitit 2020, jane te krahasueshme me ato te vitit 2019, pasi nuk ka ndryshime ne politikat
kontabile.
Ne paraqitjen e pasqyrave financiare te vitit 2020 eshte zbatuar formati i SKK-2
Parimet kontabile më domethënëse që janë pëdorur nga shoqeria, ne hartimin e pasqyrave financiare te vitit 2020, janë si më poshtë:
Vijimesia e veprimtarise ekonomike e subjektit eshte e siguruar, pasi nuk ka ne plan nderprerjen e aktivitetit te tij ekonomik.
Kompensimi midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka, ndersa midis te ardhurave she shpenzimeve ka vetem kur lejohen nga SKK.
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Kuptueshmeria e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote, per te qene te qarta dhe te kuptueshme per perdorues te jashtem, qe kane
njohuri te pergjitheshme dhe te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone, dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
Besueshmeria per hartimin e pasqyrave financiare eshte e siguruar, pasi nuk ka gabime materiale, duke zbatuar parimet e meposhteme:
-Parimin e paraqitjes me besnikeri.
-Parimin e perparesise se permbajtjes ekonomike mbi formen.
-Parimin e paanshmerise pa asnje influencim te qellimshem.
-Parimin e maturise pa optimizem te tepruar, pa nenvleresim dhje mbivleresim te qellimshem.
-Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te Pasqyrave Financiare.
-Parimin e qendrueshmerise per te mos ndryshuar politikat kontabel.
-Parimin e krahasueshmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.
Njohja e te ardhurave dhe shpenzimeve
Të ardhurat dhe shpenzimet njihen sipas kontabilitetit të të drejtave të konstatuara, mbeshtetur ne dokumentacionin justifikues.Të ardhurat nga shitja e
mallrave dhe produkteve njihen kur i janë kaluar blerësit të gjitha rreziqet dhe përfitimet, maten me besueshmëri dhe ka siguri te mjaftushme ne
marrjen e perfitimeve. Shpenzimet e periudhes ushtrimore jane te krahasueshme dhe te lidhura me te ardhurat e te njejtes periudhe.
Monedhat e huaja
Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në lekë, me kursin zyrtar të këmbimit të Bankës në datën e kryerjes së transaksionit. Në çdo datë
bilanci,zërat monetarë të bilancit të shprehur në monedhë të huaj rivlerësohen me kursin zyrtar të këmbimit të në datën e bilancit. Zërat jomonetarë, të
shprehur në monedhë të huaj, maten në termat e kostos fillestare te amortizuar dhe nuk rivlerësohen. Fitimi ose humbja e pa realizuar nga ndryshimi i
kurseve të këmbimit, njihet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.
Kurset e këmbimit, të përdorura nga shoqeria për monedhat e huaja më kryesore, më 31.12.2020jane 1 euro=123.7 leke, 1 dollar= 100.84 leke dhe 1 Frage
Zvicerane CHF= 114.46 lekë.
Tatimin mbi fitimin
Shpenzimi per tatimin mbi fitimin perfaqson shumen e tatimit per tu paguar per vitin ushtrimor.Tatim fitimi i pagueshem per vitin raportues, bazohet mbi
fitimin e tatueshem, i cili ndryshon nga fitimi tregetar qe raportohet ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve, sepse korrektohet nga shpenzimet
e panjohura sipas legjistacionit fiskal. Norma e tatimit mbi fitimin per ushtrimin 2020 eshte 15 %
Kërkesat për t’u arkëtuar
Kërkesat për t’u arkëtuar, llogari të tjera afatshkurtra dhe afatgjata, për t’u arkëtuar në parà regjistrohen në bilanc me kosto të amortizuar. Kostoja e
amortizuar e kërkesave për t'u arkëtuar afatshkurtra, në përgjithësi është e barabartë me vlerën e tyre nominale (minus provizionet e krijuara për rënie
në vlerë), kështu që kërkesat afatshkurtra regjistrohen në bilanc me vlerën e tyre nominale te amortizuar. (e cila raportohet, për shembull në një
faturë, kontratë ose dokument tjetër).
Pasivet financiare
Huat e marra, furnitorët, shpenzimet e konstatuara dhe huamarrje të tjera afatshkurtra dhe afatgjata, për t’u shlyer në parà, në përgjithësi, mbahen me
koston e amortizuar në bilanc. Kostoja e amortizuar e pasiveve financiare afatshkurtra, në përgjithësi, është e barabartë me vlerën e tyre nominale;
kështu që pasivet financiare afatshkurtra mbahen në bilanc në vlerën e tyre nominale te amortizuar neto të realizueshme (për shembull, të raportuar
në një faturë, kontratë ose dokument tjetër).
Aktivet Afatgjata materiale
Aktivet afatgjata materiale(AAM-të) bazohen ne modelin e kostos. Në bilanc, një element i AAM së paraqitet me kosto minus amortizimin e akumuluar
dhe ndonjë humbje të akumuluar nga zhvlerësimi. Në se vlera kontabël e një aktivi afatgjatë material rritet, si rezultat i rivlerësimit, kjo rritje kreditohet
drejtpërdrejt në kapitalet e veta nën zërin “tepricë nga rivlerësimi”. Nëse vlera kontabël e një aktivi afatgjatë material zvogëlohet, si rezultat i
rivlerësimit, ky zvogëlim njihet si shpenzim në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. Amortizimi eshte llogaritur mbi bazen e metodes lineare per
ndertesat dhe mbi bazen e vleren se mbetur per pjesen tjeter te aktiveve te qendrueshme. Normat e perdorura jane sipas ligjit 8438 dt.28.12.1998 “Per
tatimin mbi te ardhurat” ne ndertesa 5 % te vleres se mbetur, per pajisjet informatike 25 % te vleres se mbetur dhe per aktivet e tjera 20% te vleres
se mbetur.
Gjendjet e inventaret
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Vleresimi ne hyrje i inventareve behet me cmimet e blerjes dhe ne rastet kur eshte e aplikueshme u shtohen kostot e shkaktuara per te sjelle
inventaret ne kushte magazinimi.
Gjendjet e inventarit ne pasqyrat financiaret paraqiten me kostot e blerjeve, vleresuar sipas metodes se kostos mesatare te ponderuar.
4. Verifikimi i grupeve, rubrikave dhe posteve te bilancit
Çelja e vitit 2020 rakordon me mbylljen e vitit 2019. Gjithashtu shumat e kolones “Viti Raportues” jane te njejta si ne aktiv dhe ne pasiv te cilat kapin
shumen 1,370,438,474.00 lek ose 181,351.00 lek me shume , kjo per shtimin e detyrimeve afatshkurtra.. Per vitin 2020 nuk kemi pjesemarrje ne
rritjen e vleres nominale te aksioneve ne njesi te kontrolluara vetem per pasqyrim ne PF.
U kontrolluan grupet, rubrikat dhe postet per kolonat e ushtrimit te mbyllur duke i krahasuar me saldot e llogarive dhe rezultojne si me poshte:
5. Aktivet Afatshkurter
Aktivet afatshkurtera ne pasqyrat financiare te vitit 2020 paraqiten sipas zerave me poshte:
5.a Mjetet monetare ne arke dhe banke me 31 dhjetor 2020 dhe 31 dhjetor 2019 jane si me poshte:
31 Dhjetor 2020

31 Dhjetor 2019

6,538
6,538

6,436
6,436

Gjendjet e llogarive te likujditeteve
ta paraqitura ne pasqyrat financiare
jane te njejta me te dhenat e
kontabilitetit
rrjedhes,
dhe
konfirmohen me nxjerrjet e llogarive bankare dhe inventareve fizike te monedhave. Tepricat e llogarive ne monedhe te huaj, jane perkthyer ne leke duke
perdorur kursin e kembimit te dates 31.12.2020 te Bankes se Shqiperise, 1 euro=123.7 leke, 1 usd=100.84 leke dhe 1CHF= 114.46leke..
Shoqeria ka llogari likuiduese ne Intesa San Paolo Bank e prokredit bank e First Investment Bank
Para ne dore
Para ne Banka
Totali

5.b Aktive te tjera afatshkurter financiare nuk ka
5.c Te tjera kerkesa te arketueshme nuk ka
5.d Iventaret nuk ka:
5.e Shpenzimet e shtyra
Jane ne vleren 6,311,881.00 lek per interesan te maturuara sipas kontrates me shoqerine A ydiner Insaat anonim Sirketi
6. Aktivet Afatgjata materiale
6.aNuk ka.
6.bAktive afat gjata financiare; ne fillim dhe ne fund te periudhes jane si me poshte:
Llogari
Tituj pronësie në nj. Ekon. ku ka interesa pjes.(vetem per
PF)
Tituj të tjerë të huadhënies(njesi ekonomike ku ka interesa)

31 Dhjetor 2020

31 Dhjetor 2019

1,071,000,000.00

1,071,000,000.00

293,097,629.00

293,097,629.00

Totali

1,364,097,629.00

1,364,097,629.00

Ne 19 nendor 2014 aksioneret e shoqerise ku ne jemi njesi e kontrolluar, aprovuan rritjen e kapitalit ku Shoqeria AS-Energji ka 4410 aksione qe perbejne
9% te kuaotave me vlere nominale 100,000 lek/aksioni ose 441,000,000 lek, nga 3150 kuota ne vitin 2013.
Gjate vitit 2015 shoqeria pati 2 rritje kapitali:
-rritje me 700,000,000lek bazuar ne Vendimin e Asamblese se Aksionereve date 31 korrik 2015
-rritje me 2.100,000,000 lek bazuar ne Vendimin e Asamblese se Aksionereve date 23 nendor 2015
Ne 14.12.2016 shoqeria pati rritje te kapitalit me vlere 4,200,000,000 lek bazuar ne vendimin e aksionereve. Ne dhjetor te vitit 2 016, vlera e kapitalit te
nenshkruar por ende te palikujduar eshte 166,956,557.00 lek
Ne vitin 2020 nuk ka ndryshim ne emetimin e aksioneve
Struktura e Aksionereve
Tabela e meposhteme tregon aksionet e shoqerise sone mbajtes te aksioneve me dt. 31 dhjetor 2019
31 Dhjetor 2020
%
Vlera

31 Dhjetor 2019
Numri
%

Vlera
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As-Energy
Totali

10,710

kapitalit

ne kapital

aksioneve

kapitalit

ne kapital

9%

1,071,000,000
1,071,000,000

10,710

9%

1,071,000,000
1,071,000,000

Shtesa e numrit te aksioneve ne kete shoqeri nuk eshte kontribut ne para por nga kapitalizimi i llogarive te pagueshme ndaj aksionerit Ayen enerji Sikreti.
Llogaria Tituj të tjerë të huadhënies(njesi ekonomike ku ka interesa) eshte detyrimi qe kane aksioneret e shoqerise per shitjen e kuotave te paarketuara
ne shoqeri.
b)Iventari i aktiveve afatgjate materiale nuk ka.
6. Amortizim
Nuk ka.
7. Detyrime afatshkurtra
31 Dhjetor 2020
Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve
shoqërore/shëndetsore
Të tjera të pagueshme

2,356,561
3,919,757
6,276,318

Totali

31 Dhjetor 2019
2,251,674
3,843,293
6,094,967

Detyrimet per “Te pagueshme ndaj punonj.dhe sig.shoqerore” jane perfshire detyrimet e shoqerise ndaj punonjesve dhe detyrimi per sigurimet
shoqerore te muajit dhjetor 2020, qe do te likujdohen kur shoqeria te filloj pune..
“Të pagueshme për detyrimet tatimore”, per shumen leke perfaqesonin detyrimet tatimore per tatimin mbi pagat e personelit dhe per “Tatimin mbi
fitimin” e mbartur nga viti 2012, qe nuk eshte likujduar per veshtiresi financiare. Kjo shume eshte likujduar ne janar te 2018 , ku perfitoj nga ligji i faljes
per gjoba e kamat vonesa ne vleren 7,454,900.00 lek.
Te tjera te pagueshme jane kontribut i ortakeve per pagesa detyrimesh si sig.shoqerore etj ne vite. Ne vitin 2016 borxhi i marre shoqerise”
Aydiner insaat anonim sirketi” ka qene ne Detyrime Afatshkurtera. Per arsye financiare nuk eshte likujduar dhe eshte
pozicionuar te Detyrimet Afatgjata (Borxh prej 250000 eur + interesa ne vleren 74,987 eur)

7. a.Furnitoret
Furnitoret te pa likujdfuar nuk ka.
7.b. Detyrime kundrejt punonjesve
Jane pagat e te pa likujduara me banke te administratorit .
7.c.Detyrimet Fiskale
Detyrimet fiskale ne aktiv te bilancit nuk ka.
Ne pasiv te bilancit gjendja e detyrimeve te shoqerise kundrejt shtetit paraqitet si me poshte:
31 Dhjetor 2020

31 Dhjetor 2019

Tatim fitim
Totali

Llogaritja e detyrimeve fiskale eshte bere konform ligjeve per TVSH, Tatimin mbi Te Ardhurat. Detyrimet paraqiten korrekt ne llogari.
7.1 Detyrime afatgjata:
7.1a Të tjera të pagueshme Afat Gjata
Debitor e kreditor te tjere jane detyrime ndaj shoqerise Aydiner Insaat Anonim Sirketi te marra me nje Kontrate Huaje me nr 1168 dt 21.03.2014 ne
vleren 250,000 eur me norma interesi te barabarte me ate te Bankes se Shqiperise e cila nuk eshte likujduar akoma. Fitimet nga gjendja analitike e
kesaj llogarie per efekt te uljes se monedhes Eur jane llogaritur ne pasqyren e “Te ardhura e shpenzime”
7.1.B
Per vitin 2020 Detyrimet afatgjata jane si me poshte:
Nuk kane ndryshim
Detajet jane te spjeguara ne aktivet afatgjata financiare.
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8. Kapitalet e veta me vlere 266,002,330.00 leke nuk ka ndryshim nga viti i kaluar.
9. Shitjet neto
Shoqeria per vitin 2019 nuk ka realizuar te ardhura.
10. Shpenzime per personelin jane te detajuara si me poshte:
Paga
Sigurime shoqerore
Totali

31 Dhjetor 2020

31 Dhjetor 2019

132,727
48,522
181,249

120,000
48,732
168,732

Te cila jane pozicionuar ne shpenzime te shtyra
11. Shpenzime te tjera.
Ska
13.Shpenzime Financiare
Ne kete ze perfshihen te ardhurat dhe shpenzimet si me poshte:
Fitim nga kembime valutore
Te ardhura nga interesat
Shpenzim nga kembime valutore
Shpenzime per interesa
Totali

31 Dhjetor 2020
50,206
136
(416)

31 Dhjetor 2019
50,206
136
-416

49,927

49,927

Te ardhurat dhe shpenzimet per kembimet valutore, jane paraqitur ne pasqyrat financiare te vitit ushtrimor per diference, sipas kerkesave te SKK Nr.12.
Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat jane paraqitur gjithashtu per diference sipas kerkesave te standardeve, dhe perfaqesojne interesat e paguara
per kredite e marra. Jane pozicionuara ne te ardhura te shtyra
14. Fitimi (Humbja) e vitit financiar
Fitimi neto llogaritur si me poshte:
Fitim Bruto
Shpenzime te pa njohura
Humbja fiskale e mbartur nga vite te
mepareshme
Rezultati tatimor
% e tatim Fitimit
Tatim Fitimi
Fitimi NETO

31 Dhjetor 2020
-

31 Dhjetor 2019
-

15

15
-

-

19.Deri ne momentin e pregatitjes se pasqyrave financiare, nuk jane konstatuar ngjarje te reja qe kane te bejne me veprimtarine ekonomike dhe
rezultatin e vitit 2019.
Drejtuesi "AS-ENERGY" shpk

