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1. Informacion i përgjithshëm  

Shoqëria Albanian Energy Supplier Sh.p.k  (këtu më poshtë “Shoqëria” ose “AES”) është themeluar si 
një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar më datë 04 nëntor 2014 pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit me 
NIPT L42304017T. 

Objekti i Shoqërisë është import, eksport, tregtim dhe furnizim me shumicë dhe pakicë të energjisë 
elektrike. 

Aksioner i vetëm i Shoqërisë është Shoqëria Balfin sh.p.k. e cila zotëron 100% të aksioneve. Që nga 18 
Nentor 2020 Shoqëria administrohet nga Znj. Megi Hadushi. 

Adresa kryesore e Shoqërisë është: Rruga “Brigada VIII”, Pallati Nr.19, Kati 3, Zyra 4 

Më 31 dhjetor 2020 Shoqëria ka 16 punonjës dhe në (2019: 14). 

2. Aplikimi i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar të reja dhe të rishikuara 
(SNRF)  

a. Standardet dhe interpretimet efektive në periudhën aktuale  
 
Standardet, amendimet dhe interpretimet në vijim, hyjnë në fuqi për herë të parë për periudhat që fillojnë 
në 1 Janar 2020 ose pas kësaj date: 

 Perditesime te Referencimeve ne Kuadrin Konceptual te standardeve SNRF 1  Janar 
2020; 

 Perkufizimi i nje Biznesi (Perditesime te SNRF 3) 1 Janar 2020; 
 Perkufizimi i te qenit Material (Perditesime ne SNK 1 dhe SNK 8) 1 Janar 2020; 
 Reforma e Normës së Interesit Referuese (Perditesime në SNRF 9, SNK 39 dhe SNRF 7)   

1 Janar 2020. 
 Koncesionet e Qirave që lidhen me COVID-19 (Ndryshim në SNRF 16) 1 Qershor 2020 

 
Pervec sa me sipër nuk ka patur standarde apo interpretime të tjera te reja, të cilat kanë hyrë në përdorim 
për herë të parë për periudhat që fillojnë nga 1 Janari 2020 ose pas kësaj date, që të kenë efekt të 
qenësishëm në pasqyrat financiare të kompanisë. 
 
b. Standardet dhe interpretimet e emetuara por ende të papërvetësuara  
Nje numer standardesh, amendimesh dhe interpretimesh hyjnë në përdorim për herë të parë për 
periudhat që fillojnë në 1 Janar 2021 ose pas kësaj date, e megjithate Shoqeria nuk i ka aplikuar keto 
standarde te reja ose te rishikuara ne pergatitjen e ketyre pasqyrave financiare si me poshte vijon:  

Efektive qe prej 1 Janarit 2021: 
 Kontratat e Sigurimit SNRF 17; 
 Klasifikimi i detyrimeve si afatshkurtër ose afatgjata (Perditesime në SNK 1) ende e 

papërvetësuar;  
Shitja ose kontributi ne aktive ndermjet Investitorit dhe Bijes ose Shoqerise se Perbashket 
(Perditesime ne SNRF 10 dhe SNK 28). 
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3. Përmbledhje e politikave bazë kontabël  

3.1 Baza e përgatitjes dhe përputhshmërisë 

a) Baza e përputhshmërisë 

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 
(“SNRF”) publikuar nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (“BSNK”) dhe 
interpretimet e publikuara nga Komisioni i Interpretimeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 
(“KINRF”) të BSNK. Pasqyrat financiare janë përgatitur duke përdorur bazat e vlerësimit të specifikuar 
nga SNRF për çdo klasë të aktiveve, detyrimeve, të ardhurave dhe shpenzimeve. Bazat e vlerësimit janë 
përshkruar në mënyrë më të qartë në politikat kontabël të paraqitura si më poshtë.  
 

b) Monedha funksionale dhe raportuese 

Pasqyrat Financiare janë pasqyruar në “Lek” e cila është monedha funksionale e shoqërisë. 
 

c) Përdorimi i gjykimit dhe i vlerësimeve 

Përgatitja e pasqyrave financiare në përputhje me SNRF kërkon që Drejtimi të kryejë gjykime, 
vlerësime dhe supozime, të cilat ndikojnë në aplikimin e politikave dhe shumave të raportuara të 
aktiveve dhe detyrimeve, të ardhurave dhe shpenzimeve. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga 
këto supozime. 

Gjykimet, vlerësimet dhe supozimet rishikohen në vazhdimësi. Rishikimet e vlerësimeve kontabël 
njihen në periudhën në të cilën vlerësimi është rishikuar dhe në ato pasardhëse të ndikuara nga ky 
ndryshim. Në veçanti, informacioni mbi fushat e rëndësishme të vlerësimit të pasigurisë dhe gjykimeve të 
rëndësishme në aplikimin e politikave kontabël, që kanë ndikimin më të rëndësishëm në shumat e 
njohura në pasqyrat financiare, janë përshkruar më poshtë. 

Tatim fitimi 

Shoqëria është subjekt i tatimit mbi fitimin në Shqipëri. Gjykim i rëndësishëm kërkohet në përcaktimin 
e shumës së tatim fitimit aktual dhe tatimit të shtyrë. Ka transaksione dhe llogaritje për të cilat 
përcaktimi i tatimit është i pasigurt. Shoqëria njeh detyrime për çështje të pritshme të kontrollit tatimor 
bazuar në vlerësimet se tatime shtesë do mund të lindin si detyrime. Kur rezultati përfundimtar i tatimit 
për këto çështje është ndryshe nga shumat e regjistruara fillimisht, diferencat do të ndikojnë në aktivin 
dhe detyrimin tatimor aktual dhe të shtyrë në periudhën kur bëhet përcaktimi. 

Të ardhurat nga kontratat me klientët 

Shoqëria aplikoi gjykimet e mëposhtme të cilat ndikojnë në mënyrë të rëndësishme në përcaktimin e 
shumës dhe kohës për njohjen e të ardhurave nga kontratat me klientët: 

i. Identifikimi i detyrimeve të performancës nga tregtimi i energjisë  
Shoqëria ështe e përfshirë në tregtimin dhe furnizimin e energjisë elektrike në tregun e brendshëm. Ajo 
ka lidhur kontrata shitje dhe furnizimi me klientët, në të cilat premton shitjen e energjisë sipas 
kontratave individuale. Shoqëria ka detyrimin të furnizojë blerësit për sasitë e dakortësuara në pikat e 
lëvrimit mes palëve. Për shitjen e energjisë, transferimi zakonisht ndodh kur sasia aktuale e energjisë 
injektohet në rrjet dhe matet në pikën e matjes çdo fund-muaji. 
 

ii. Mallra apo shërbime të dallueshme  
Kontratat për furnizimin me energji përbëjnë një detyrim të veçantë të performancës të cilat janë 
lehtësisht të dallueshme dhe veçmas të identifikueshme. Prandaj Shoqëria cakton çmimin e 
transaksionit bazuar në çmimin e pavarur të shitjes së shërbimeve. 
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3. Përmbledhje e politikave bazë kontabël (vazhdim) 

3.1 Baza e përgatitjes dhe përputhshmërisë (vazhdim) 

c) Përdorimi i gjykimit dhe i vlerësimeve (vazhdim) 

Shërbimi dhe tregtimi i energjisë ështe një tip dhe i vetëm ndaj mund të identifikohet në mënyrë 
individuale me një çmim individual. Çmimi i shitjes mund të identifikohet lehtësisht në kontratat e 
shitjes. Rrjedhimisht Shoqëria ka alokuar çmimin e transaksionit për secilin rast të shpërndarjes së 
energjisë në baza individuale duke u bazuar në kontratat me klientë. 

iii. Natyra dhe koha e përmbushjes së kushteve të performancës 
Shoqëria ka arritur në konkluzionin që detyrimi i performancës për furnizimin me energji elektrike  
njihet në momentin e transmetimit të energjisë sipas dorëzimit të skeduleve dhe shuma e të  ardhurave 
mund të matet me besueshmëri. Për të arritur në këtë konkluzion Shoqëria ka vlerësuar nëse:  

- Klienti ka rënë dakort me përmbushjen e detyrimit për sasitë e dakortësuara 
- Furnizimi i energjisë është bërë në përputhje me termat e kontratës (pika e lëvrimit, periudha 

e lëvrimit, furnizimi sipas skeduleve të dakortësuara) 
- Njësisë ekonomike i ka lindur e drejta aktuale për tu paguar për shitjen e energjisë 

 
Shoqëria njeh të ardhurat në baza mujore për energjinë e lëvruar në fund të muajit për çdo klient. 

 
iv. Përcaktimi i shumave të ndryshueshme 

Shoqëria mund të ketë të drejtën e vendosjes së penaliteteve për pagesat me vonesë sipas kontratave të 
saj me klientët, e cila është vlerësuar duke përdorur metodën 'shuma më e mundshme'. Meqë kjo shumë 
e ndryshueshme nuk konsiderohet e mundshme të ndodhë bazuar në historikun e transaksioneve si dhe 
në termat e pagesave (brenda 30 ditëve nga data e faturimit), Shoqëria nuk i ka përfshirë këto shuma në 
çmimin e transaksionit të saj. 

3.2 Parimi i vijimësisë 

Bazuar në pozicionin e likuiditetit të Shoqërisë në datën e autorizimit të këtyre pasqyrave financiare, si 
dhe në pasigurinë që rrethonë vazhdimësinë e ardhshëme të shpërthimit pandemik, drejtimi vlerëson se 
nuk ka nevojë për financim shtesë për të përmbushur detyrimet e saj financiare. 

Ekziston ende një pasiguri e rëndësishme se si pandemia do të ndikojë në biznesin e Shoqërisë në 
periudhat e ardhshme. 

Kufizimet dhe rregulloret e COVID-19 kanë ndryshuar gjatë gjithë periudhës bazuar në përhapjen e 
virusit në Shqipëri. Që nga data e përgatitjes së këtyre pasqyrave financiare, është e vështirë të vlerësosh 
kufizimet e mundshme që do të zbatohen në Shqipëri, dhe si rezultat, është e vështirë të përgatitësh një 
gamë të mundshme skenarësh për çdo ndikim të mundshëm në operacionet e Shoqërisë për periudhat e 
ardhshme. 

Megjithëse, ka ende paqartësi se si zhvillimi i ardhshëm i shpërthimit pandemic do të ndikojë Shoqërinë, 
drejtimi ka një besim të arsyeshëm se ajo ka burime të përshtatshme për ti përballuar. 

Këto pasqyra financiare janë përgatitur mbi bazën e parimit të vijimësisë dhe nuk përfshijnë ndonjë 
rregullim të vlerës kontabël dhe klasifikimit të aktiveve, pasiveve dhe shpenzimeve të raportuara që 
përndryshe mund të kërkohen nëse baza e parimit të vijimësisë nuk do të ishte e përshtatshme. 

3.3 Transaksionet në monedha të huaja 

Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në monedhën funksionale dhe regjistrohen me kursin e 
këmbimit në datën e transaksionit. Aktivet dhe detyrimet monetare në monedhë të huaj në datën e 
raportimit konvertohen në monedhën funksionale me kursin e këmbimit në datën e bilancit. Fitimi ose 
humbja nga këmbimi në zëra monetarë është diferenca që vjen nga këmbimi i një numri të caktuar njësish 
të një monedhe të huaj në monedhën funksionale me kurse të ndryshme këmbimi në datat e këmbimit.  
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3. Përmbledhje e politikave bazë kontabël (vazhdim) 

3.3 Transaksionet në monedha të huaja (vazhdim) 
Të drejtat dhe detyrimet jo-monetare në monedhë të huaj konvertohen në monedhën funksionale me 
kursin e këmbimit të datës së kryerjes së transaksionit ndërsa ato që maten me vlerë të drejtë rikëmbehen 
në monedhën funksionale me kursin e këmbimit të datës kur është përcaktuar vlera e drejtë. Diferencat 
që rezultojnë nga kursi i këmbimit kalojnë në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. 

Kursi i këmbimit i monedhave të huaja më 31 dhjetor 2020 dhe 2019 është detajuar si më poshtë:  
 

Monedha 31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019
EUR/LEK                                 123.7 121.77
USD/LEK 100.84 108.64

 
3.4 Instrumentat financiarë  

Instrumentat financiarë jo-derivativë përbëhen nga llogari të arkëtueshme, mjete monetare, hua të marra 
dhe të dhëna dhe llogari të pagueshme. Instrumentat financiarë jo-derivativë njihen fillimisht me vlerën 
e drejtë plus çdo kosto transaksioni që lidhet me to, përveç siç përshkruhet më poshtë. Për instrumentat 
e mbajtur me vlerë të drejtë nëpërmjet fitim/humbjes, kostot e transaksionit kalojnë në pasqyrën e të 
ardhurave dhe shpenzimeve. 

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. 

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 individuale 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.  
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3. Përmbledhje e politikave bazë kontabël (vazhdim) 

3.4 Instrumentat financiarë (vazhdim)  

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. 
 
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. 
 
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. 

Shoqëria 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.  
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3. Përmbledhje e politikave bazë kontabël (vazhdim) 
3.4 Instrumentat financiarë (vazhdim)  

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. 
 
Llogaritë e arkëtueshme 

Llogaritë e arkëtueshme njihen fillimisht me vlerën e drejtë dhe më pas me kosto të amortizuar duke 
zbritur humbjen nga zhvlerësimi. Provizioni për zhvlerësimin e aktiveve të arkëtueshme llogaritet kur 
ka të dhëna se shoqëria nuk do të jetë në gjendje të mbledhë të gjitha detyrimet. Vështirësitë financiare 
të debitorit, mundësia që debitori të falimentojë ose riorganizimi i tij financiar konsiderohen tregues që 
llogaritë e arkëtueshme të zhvlerësohen. Të arkëtueshmet nga palët e lidhura me 31 dhjetor 2020 
përbëjnë 71% të balancës së llogarive të arkëtueshme (31 dhjetor 2019: 88%). Shoqëria është 100% e 
sigurt që do arkëtojë llogaritë e arkëtueshme nga palët e lidhura, pasi ka njohuri dhe besim të plotë në 
aftësinë paguese të kompanisë palë të lidhur, por mbi të gjitha të vetë grupit. 
 
Huamarrjet 
Huatë e marra dhe të dhëna njihen fillimisht dhe mbahen në vazhdim me vlerën e tregut, pa përfshirë 
koston e transaksioneve. Pas njohjes fillestare, huatë e marra dhe të dhëna paraqiten me kosto të 
amortizuar duke njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve çdo diferencë midis kostos dhe 
vlerës së pagueshme nominale përgjatë përiudhës së huamarrjes duke u bazuar (si rregull) në interesin 
efektiv. Interesat e njohura në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve janë përllogaritur mbi bazën e 
interesit nominal. 
 
3.5 Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre  

Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre përfshijnë gjëndjet e arkës, llogaritë rrjedhëse bankare dhe 
depozitat afatshkurtra bankare. Për qëllime të pasqyrës së fluksit të parasë, mjetet monetare dhe 
ekuivalentët e tyre përfaqësojnë para dhe depozita të pakufizuara me maturitet tre muaj ose më pak, të 
përcaktuara si më sipër e netuar me llogaritë e zbuluara bankare. 
 
3.6 Provigjonet  

Provigjoni njihet nëse si rezultat i një ngjarjeje të kaluar, Shoqëria ka një detyrim aktual ligjor ose 
strukturor dhe nëse ekziston mundësia që të kërkohet një dalje burimesh e shprehur me përfitimet 
ekonomike për të shlyer detyrimin, e cila mund të vlerësohet në mënyrë të besueshme. Provigjonet 
përcaktohen duke skontuar rrjedhat e ardhshme të parasë me një normë para tatimit, e cila paraqet 
vlerësimet aktuale të tregut për vlerën në kohë të parasë dhe rreziqet specifike që lidhen me atë detyrim. 

 
3.7 Përfitimet e punonjësve  

Kontributet e detyrueshme për sigurimet shoqёrore dhe pensionet  

Shoqëria, në rrjedhën normale të aktivitetit të saj, kryen pagesa për llogari të saj dhe për llogari të 
punonjësve të saj për të kontribuar për pensionet në përputhje me legjislacionin vendas. Kostot e 
paguara nga Shoqëria regjistrohen në pasqyrën e fitimit ose humbjes dhe të ardhurave të tjera 
gjithpërfshirëse të të ardhurave (fitim ose humbje) kur ndodhin.  
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3. Përmbledhje e politikave bazë kontabël (vazhdim) 
Leje vjetore e paguar  

Tё gjithё punonjёsit kanё tё drejtёn e lejes vjetore tё paguar bazuar nё legjislacionin aktual vendas.  
Politikat e kompanisё nuk parashikojnё rimbursimin e lejeve tё pa shfrytёzuara. Ato duhet të zbatohen 
sipas Kodit tё Punёs sё Republikës sё Shqipёrisё. 
 
3.8 Kapitali aksionar 

Kapitali aksionar i Shoqërisë njihet në vlerën nominale. Aksionet e zakonshme klasifikohen si kapital. 

 
3.9 Aktivet afatgjata materiale  

i. Njohja dhe matja 
Të gjitha aktivet afatgjata materiale paraqiten me kosto minus zhvlerësimin e akumuluar dhe humbjet 
nga rënia në vlerë, nëse ka. Kostoja përfshin shpenzime të cilat lidhen drejtpërdrejt me blerjen e aktivit. 
Kosto e aktiveve të ndërtuara nga vetë Shoqëria përfshin koston e materialeve dhe të fuqisë punëtore 
(nëse ka), si dhe ndonjë kosto tjetër që lidhet drejtpërdrejt me vënien e aktivit në vendin dhe kushtet e 
nevojshme që ai të jetë i përdorshëm në mënyrën e synuar, si dhe kostot e çmontimit, largimit dhe 
restaurimit të vendit ku janë vendosur dhe kostot e huamarrjes së kapitalizuar (nëse ka). Në rastet kur 
pjesë të një aktivi afatgjatë material kanë jetëgjatësi të ndryshme, ato kontabilizohen si zëra të ndryshëm 
(komponentët më të mëdhenj) të aktiveve afat-gjata materiale. 

Fitimet dhe humbjet nga shitjet apo nxjerrjet jashtë përdorimit përcaktohen duke krahasuar vlerën e 
shitjes me vlerën e mbetur dhe këto përfshihen në pasqyrën e të ardhurave.  

ii. Kostot e mëpasshme 
Kostoja e zëvendësimit të një pjese, të një zëri të aktiveve afatgjata materiale njihet në vlerën kontabël 
të atij zëri nëse është e mundshme që Shoqëria do të realizojë përfitime të ardhshme ekonomike nga 
përdorimi i pjesës zëvendësuese dhe kostoja e pjesës mund të matet në mënyrë të besueshme. Kostot e 
shërbimeve të zakonshme të aktiveve afatgjata materiale njihen si shpenzim kur ato ndodhin. 

iii. Amortizimi 

Amortizimi i aktiveve llogaritet duke përdorur metodën lineare të amortizimit mbi jetën e vlerësuar të 
çdo pjese të aktivit afatgjatë material. Aktivet e marra me qira amortizohen duke marrë për bazë 
periudhën më të shkurtër midis periudhës së qirasë dhe jetës së dobishme të aktivit.  

Jetëgjatësia e vlerësuar për vitin 2020 dhe 2019 është si më poshtë: 
 Paisje Informatike                                                                       4 vjet 

 Paisje dhe mobilje zyre                                                               5 vjet 

 Instalime teknike                                                                         5 vjet 

 Godina Nënstacioni                                                                   25 vjet 

 Makineri dhe Pajisje Elektrike                                                  30 vjet 

 Linja Elektrike                                                                          30 vjet  

iv. Çregjistrimi 

Një zë i aktiveve afatgjata materiale çregjistrohet kur ai nxirret jashtë përdorimit apo atëhere 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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3. Përmbledhje e politikave bazë kontabël (vazhdim) 
3.10 Zhvlerësim i aktiveve jo financiare 

Në çdo datë raportimi Shoqëria rishikon vlerën kontabël të aktiveve jo-financiare, përveç inventarit dhe 
aktiveve tatimore të shtyra për të përcaktuar nëse ka tregues për zhvlerësim. Nëse ka tregues të tillë, 
atëherë vlerësohet vlera e rikuperueshme e aktivit në mënyrë që të përcaktohet zhvlerësimi. Vlera e 
rikuperueshme e një aktivi ose njësisë gjeneruese të parasë është vlera më e madhe midis vlerës në 
përdorim dhe vlerës së drejtë minus koston e shitjes. 

Për përcaktimin e vlerës në përdorim, skontohen flukset e ardhshme të parasë duke përdorur normën e 
skontimin para tatimit, e cila reflekton vlerësimet aktuale të tregut të vlerës në kohë të parasë dhe 
rreziqeve specifike të aktivit, për të cilat nuk janë bërë rregullime në vlerësimet e bëra për fluksin e 
mjeteve monetare. 

Një humbje nga zhvlerësimi njihet nëse vlera e mbetur e një aktivi apo e njësisë së tij gjeneruese të 
parasë tejkalon vlerën e rikuperueshme. Humbjet nga rënia në vlerë njihen në pasqyrën e fitimit ose 
humbjes dhe të ardhurave të tjera gjithpërfshirëse. 

3.11 Tё ardhurat nga kontratat me klientёt 

Furnizimi me energji  

Shoqëria ka aktivitet kryesor tregtimin dhe furnizimin me energji elektrike si dhe shërbime të tjera të 
lidhura me to. Të ardhurat nga furnizimi me energji njihen në fund të muajit pas rakordimit mes palëve 
që bashkëveprojnë në transaksionet e shit/blerjes së energjisë, kostot e lidhura dhe kthimet e  mundshme 
mund të maten me besueshmëri dhe shuma e të ardhurave mund të matet me besueshmëri. E ardhura 
njihet me vlerën e drejte të shumës së marrë ose për tu marrë, neto nga kthimet. 

Shoqëria konsideron se ka edhe premtime të tjera në kontratë që janë detyrime të performancës të cilat 
janë të detyrueshme për tu përmbushur. 

Në përcaktimin e çmimit të transaksionit për tregtimin e energjisë Shoqëria merr parasysh efektet e 
konsideratës së ndryshueshme, ekzistenca e komponentëve të rëndësishëm të financimit dhe 
konsideratës jo monetare.  

i. Konsiderata të ndryshueshme  

Zbritjet tregtare trajtohen si konsideratë e ndryshueshme dhe përfshihen në të ardhura kur ekziston 
probabilitet i lartë që nuk do të ketë ndryshim të konsiderueshëm të shumës së akumuluar të të ardhurave 
kur pasiguri të ndryshme të çmimit të qartësohen.  

Në kontratat që i lejojnë klientit kthimin e shërbimit, të ardhurat do të njihen kur ekziston probabilitet i 
lartë që nuk do të ndodhë kthim i konsiderueshëm në të ardhurat e akumuluara të njohura. Rrjedhimisht 
të ardhurat e njohura do të rregullohen për kthimet e pritura, të cilat vlerësohen duke u bazuar në të 
dhëna historike. Në këto rrethana njihet një detyrim për rimbursim dhe një e drejtë për të rimarrë mallin 
e kthyer. Shoqëria në bazë të historikut nuk gjykon rrezikun e kthimeve në të ardhmen. 

ii. Komponent i rëndësishëm i financimit  

Përgjithësisht Shoqëria nuk operon nëpërmjet parapagimeve me klientët. Dhe në rastet kur operohet 
nëpërmjet këtyre parapagimeve ato janë për periudha më të shkurtra se 30 ditë, si rrjedhojë kompania 
nuk bën axhustime në llogaritë përkatëse. 
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3. Përmbledhje e politikave bazë kontabël (vazhdim) 
3.11 Tё ardhurat nga kontratat me klientёt (vazhdim) 

Aktivi i kontratës  

Një aktiv i kontratës është e drejta e njësisë ekonomike për një shumë korresponduese në këmbim të 
furnizimit me energji elektrike tek klienti. Nëse Shoqëria furnizon me energji elektrike një klient para 
se sa klienti të paguajë shumën korresponduese ose përpara maturimit të pagesës, aktivi i kontratës 
njihet për shumën korresponduese e cila është e kushtëzuar. Shoqëria njeh si Aktiv të kontratës llogaritë 
e arkëtueshme nga klientë.  

Detyrimet e kontratës 

Detyrimet e kontratës janë detyrimet e njësisë ekonomike për të furnizuar me energji elektrike klientin 
për të cilin njësia ekonomike ka marrë shumën korresponduese (ose ka të drejtë për një shumë 
korresponduese) nga klienti. Nëqoftëse klienti paguan shumën korresponduese përpara se njësia 
ekonomike të furnizojë me energji klientin, një detyrim kontrate njihet kur pagesa është bërë ose është 
maturuar. Detyrimet e kontratës njihen si të ardhura kur kompania përmbush kushtet e performancës së 
kontratës. 

3.12 Qiratë 

Shoqëria vlerëson në fillim të çdo kontrate nëse është apo përmban një qira. Kjo ndodh në rastet kur një 
kontratë përcjell të drejtën për të kontrolluar një aktiv të identifikueshëm për një periudhë kohe në 
këmbim të një shume. Shoqëria përdor një qasje të vetme në njohjen dhe matjen e të gjitha qirave, me 
përjashtim të qirave afatshkurtra dhe atyre për të cilat aktivi bazë është me vlere të ulët. 

i) Aktiv me të drejtë përdorimi 

Shoqëria njeh një aktiv me të drejtë përdorimi në datën e fillimit të qirasë (p.sh. data kur aktivi është i 
gatshëm për përdorim). Aktivi me të drejtë përdorimi matet me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe 
humbjet nga zhvlerësimi dhe ndonjë korrigjim për rimatjet e detyrimit të qirasë. Kosto e aktivit me të 
drejtë përdorimi përfshin detyrimin e qirasë së njohur, kostot direkte dhe pagesat e qirasë të bëra 
në/përpara datës së fillimit, minus ndonjë stimul qeraje të marrë. Aktivi me të drejtë përdorimi amortizohet 
me metodën lineare për periudhën më të shkurtër midis kohëzgjatjes së qirasë dhe jetës së dobishme të 
aktivit. 

ii) Detyrimi i qirasë 

Në datën e fillimit të qirasë, Shoqëria njeh një detyrim të qirasë së matur me vlerën aktuale të pagesave 
të qirasë të cilat nuk janë paguar ende në atë datë. Pagesat, përfshijnë pagesat fikse minus ndonjë stimul 
qiraje të marrë, pagesat e ndryshueshme të qirasë që varen nga ndonjë indeks apo normë e matur 
fillimisht duke përdorur një indeks ose normë në datën e fillimit, dhe vlerat e pritshme për tu paguar 
nga qiramarrësi sipas vlerës së mbetur të garancive. Gjithashtu pagesat e qirasë përfshijnë çmimin e 
ushtrimit të një opsioni blerjeje nëse qiramarrësi ka siguri të arsyeshme për të ushtruar atë opsion. 
Pagesat e qirasë duhet të skontohen duke përdorur normën e interesit të përcaktuar të qirasë, nëse kjo normë 
mund të përcaktohet lehtë. Nëse kjo normë nuk mund të përcaktohet Iehtë, qiramarrësi duhet të përdorë 
normën rritëse të huamarrjes së qiramarrësit. Detyrimet e qirasë përfshihen si huamarrje me interes. 

 
iii) Qiratë afatshkurtra dhe qiratë me vlerë të ulët 

Shoqëria aplikon përjashtimin e njohjes së qirave afatshkurtra për qiratë e apartamenteve dhe paisjeve  
(psh. qiratë me afat maturimi më të vogël se 12 muaj nga data e fillimit dhe që nuk përmbajnë opsionin 
e blerjes). Gjithashtu aplikohet përjashtimi për njohjen e qirave me vlerë të ulët (p.sh. paisjet e zyrës). 
Pagesat e qirasë për qiratë afatshkurtra dhe qiratë me vlerë të ulët janë njohur si shpenzim me metodën 
lineare përgjatë jetëgjatësisë së qirasë.  
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3. Përmbledhje e politikave bazë kontabël (vazhdim) 
3.12 Qiratë (vazhdim) 

iv) Shoqëria si qiramarrëse 

Qiratë në të cilat Shoqëria nuk merr përsiper të gjitha risqet dhe përfitimet e lidhura me përdorimin e 
aktivit janë klasifikuar si qira operacionale. Shpenzimet nga qiraja kontabilizohen me metodën lineare 
përgjatë jetëgjatësisë së qirasë dhe përfshihen në pasqyrën e fitimit ose humbjes sipas natyrës së 
operacionit. Kostot fillestare direkte gjatë negocimit dhe caktimit të një qiraje operacionale i shtohen 
vlerës kontabël të aktivit të marrë me qira dhe njihen përgjatë jetëgjatësisë së qirasë sipas së njëjtës 
metodë. 

 
3.13 Të ardhurat dhe shpenzimet financiare 

Të ardhurat financiare përfshijnë të ardhurat nga interesi në depozita bankare apo llogaritë rrjedhëse, 
dhe fitimet nga kursi i këmbimit. 

Shpenzimet financiare përfshijnë shpenzimet e interesit për huatë, humbjet nga kursi i këmbimit, 
ndryshimet në vlerën e drejtë të aktiveve financiare nëpërmjet fitimit dhe humbjes dhe humbje nga rënia 
në vlerë e aktiveve financiare (nëse ka). Të ardhurat nga kursi i këmbimit raportohen në bazë neto. 

 
3.14 Tatimi mbi fitimin 

Tatimi mbi fitimin 

Tatim fitimi përbëhet nga taksa aktuale dhe e shtyrë. Shpenzimi tatim fitimit njihet në pasqyrën e të 
ardhurave dhe shpenzimeve, përveçse në rastet kur lidhet me elementë që njihen direkte në kapital. 
Tatimi aktual është shuma e pritur e tatimit të pagueshëm mbi fitimin e tatueshëm të vitit, duke aplikuar 
normat tatimore në fuqi në datën e raportimit, si dhe çfarëdolloj rregullimi kontabël të tatimit për t’u 
paguar në lidhje me vitet e mëparshme.  

Tatimi të shtyra  

Tatimi i shtyrë njihet duke përdorur metodën e pasqyrave të pozicionit financiar, duke rezultuar në 
diferenca të përkohshme ndërmjet vlerës së mbartur të aktiveve dhe pasiveve për qëllime të raportimit 
financiar dhe shumave të përdorura për qëllime tatimi. Tatimi i shtyrë matet me normat e tatimit që priten 
të aplikohen ndaj diferencave të përkohshme kur anullohen, bazuar në legjislacionin që ka qenë në fuqi 
ose ka hyrë në fuqi në fund të periudhës së raportimit. Një aktiv tatimor i shtyrë njihet në masën që është 
e mundur që përfitimet e ardhshme të taksueshme do të jenë të vlefshme ndaj diferencave të përkohshme 
që mund të përdoren. Aktivet tatimore të shtyra rishikohen në çdo datë raportimi dhe zvogëlohen në masën 
që nuk është më e mundur që përfitimet e lidhura me atë tatim do të realizohen. 
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4. Menaxhimi i rrezikut financiar 

 Shoqëria është e ekspozuar ndaj rreziqeve të mëposhtme nga përdorimi i instrumenteve financiare: 

- rreziku i kredisë, 
- rreziku i likuiditetit dhe 
- rreziku i tregut. 

Ky shënim paraqet informacion rreth ekspozimit të Shoqërisë ndaj secilit prej rreziqeve të mësipërm, 
objektivat, politikat dhe proçeset e Shoqërisë për matjen dhe menaxhimin e rrezikut dhe menaxhimin e 
kapitalit. Shënime të mëtejshme sasiore janë të përfshira në këto pasqyra financiare. 

Politikat e menaxhimit të rrezikut të Shoqërisë janë vendosur për të identifikuar dhe analizuar rreziqet 
që përball Shoqëria për të vendosur limitet dhe kontrollet e përshtatshme dhe për të monitoruar rreziqet 
dhe zbatimin e limiteve. Politikat dhe sistemet e menaxhimit të rrezikut rishikohen rregullisht për të 
reflektuar ndryshimet në kushtet e tregut dhe në aktivitetet e Shoqërisë. Shoqëria, përmes trajnimeve, 
standardeve dhe proçedurave të menaxhimit, synon të zhvillojë një ambient kontrolli konstruktiv dhe të 
disiplinuar, në të cilin të gjithë punonjësit i kuptojnë rolet dhe detyrimet e tyre. 

Rreziku i kredisë 
Rreziku i kredisë është rreziku i humbjeve financiare për Shoqërinë nëse një klient ose palë tjetër nuk 
përmbush detyrimet kontraktuale dhe vjen kryesisht nga llogaritë e arkëtueshme dhe të drejtat ndaj 
Grupit të Shoqërisë. Maksimumi i ekspozimit ndaj rrezikut të kredisë më 31 dhjetor 2020 dhe 2019 
është paraqitur më poshtë: 
 

Më 31 dhjetor 2020 Më 31 dhjetor 2019
Të drejta të arkëtueshme tregtare 353,409,623  282,769,187 
Mjete monetare dhe ekuivalente te tyre  6,877,901  27,289,232 
Depozita bankare te ngurtesuara  4,481,319  6,067,984 
Totali  364,768,843  316,126,403 

 
Termat e pagesave sipas kontratave janë me afate 30 ditore. Klienti kryesor i  Shoqërise eshte palë e 
lidhur me te dhe rreziku kreditor ndaj tij është i papërfillshem.  

Rreziku i likuiditetit 

Rreziku i likuiditetit është rreziku që Shoqëria të mos jetë në gjëndje të përmbushë detyrimet e saj në 
kohën e maturimit të tyre. Mënyra që ndjek Shoqëria në drejtimin e rrezikut të likuiditetit është të 
sigurojë se do të ketë vazhdimisht likuiditet të mjaftueshëm për të shlyer detyrimet e saj në kohë, në 
kushte normale dhe të vështira, pa shkaktuar humbje të papranueshme dhe pa rrezikuar reputacionin e 
Shoqërisë. 

Shoqëria gjeneron rrjedhje parash të konsiderueshme nga aktivitetet e saj operative në masën që ajo 
beson që rreziku i saj i likuiditetit është i pakonsiderueshëm. Gjithashtu ajo nuk ka detyrime të    
rëndësishme ndaj palëve të treta. 
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4. Menaxhimi i rrezikut financiar (vazhdim) 

Ekspozimi ndaj rrezikut të likuiditetit 

Aktivet dhe detyrimet financiare, sipas maturitetit kontraktual janë detajuar më poshtë: 
 

 31 dhjetor 2020 

AKTIVE 
deri në 1 

muaj
2 deri në 3 

muaj
6 deri 12 

muaj
Mbi 1 

vit 
Totali

Të drejta të arkëtueshme 
tregtare 

265,656,231 12,640,377 75,113,015 - 353,409,623

Mjete monetare dhe 
ekuivalente te tyre 

6,877,901 - - - 6,877,901

Depozita bankare te 
ngurtesuara 

- - 4,481,319 - 4,481,319

TOTAL AKTIVE 272,534,132 12,640,377 79,594,334 - 364,768,843
  
DETYRIMET  
Huamarrje  - - 106,519,117 - 106,519,117
Të pagueshme tregtare dhe 
ndaj paleve te lidhura 

89,928,479 - 202,089,197 - 292,017,676

TOTAL  DETYRIMET 89,928,479 - 308,608,314 - 398,536,793
Hendeku i Likuiditetit 182,605,653 12,640,377 (229,013,980) - (33,767,950)

 
 
 31 dhjetor 2019 

AKTIVE 
deri në 1 

muaj
2 deri në 3 

muaj
6 deri 12 

muaj
Mbi 1 vit Totali

Të drejta të arkëtueshme 
tregtare 

158,468,828 122,948,224 1,352,135 - 282,769,187

Mjete monetare dhe 
ekuivalente te tyre 

27,289,232 - - - 27,289,232

Depozita bankare te 
ngurtesuara 

- - 6,067,984 - 6,067,984

TOTAL AKTIVE 185,758,060 122,948,224 7,420,119 - 316,126,403
  

DETYRIMET  
Huamarrje - - 79,506,479 52,842,396 132,348,875
Të pagueshme tregtare dhe 
ndaj paleve te lidhura 

153,764,109 120,680,503 272,434 - 274,717,046

TOTAL  DETYRIMET 153,764,109 120,680,503 79,778,913 52,842,396 407,065,921
Hendeku i Likuiditetit 31,993,951 2,267,721 (72,358,794) (52,842,396) (90,939,518)
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4. Menaxhimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
 
Rreziku i tregut 
Rreziku i tregut është rreziku që ndryshimet në çmimet e tregut, si kurset e këmbimit dhe normat e 
interesit, do të ndikojnë tek të ardhurat e Shoqërisë. Objektivi i drejtimit të rrezikut të tregut është të 
kontrollojë se ekspozimet e tregut janë brenda parametrave të pranueshëm duke optimizuar kthimin. 
Shoqëria nuk ka ekspozim të lartë ndaj rrezikut të ndryshimit të çmimit të blerjes së energjisë në treg 
pasi këto luhatje mbikqyren dhe janë pjesë e rregullimit të çmimeve që Shoqëria vendos në kontratat 
me klientë. 
 
Rreziku i kursit të këmbimit 
Shoqëria nuk përballet me rreziqe të rëndësishme të kursit të këmbimit nga veprimtaria normale. Kjo 
pasi kompania ka sinkronizuar termat e pagesave mes klientëve dhe furnitorëve. Drejtimi nuk ka hyrë 
në ndonjë marrëveshje derivative për t’u mbrojtur nga ky rrezik.  
Ekspozimi i Shoqërisë ndaj rrezikut të kursit të këmbimit më 31 dhjetor 2020 dhe 31 dhjetor 2019 është 
si më poshtë: 
 
 31 dhjetor 2020 
AKTIVE Lek Euro Totali 
Të drejta të arkëtueshme tregtare  26,366,997   327,042,626   353,409,623  
Mjete monetare dhe ekuivalente te tyre 4,533,855  2,344,046   6,877,901  
Depozita bankare te ngurtesuara  4,481,319   -   4,481,319  
TOTAL AKTIVE  35,382,171   329,386,672   364,768,843  

 
DETYRIMET  
Huamarrje  -   106,519,117   106,519,117 
Të pagueshme tregtare dhe ndaj paleve te 
lidhura 

 89,928,479  202,089,197   292,017,676 

TOTAL  DETYRIMET  89,928,479  308,608,314   398,536,793 

Hendeku i Likuiditetit  (54,546,308)  20,778,358   (33,767,950)

 
 
 31 dhjetor 2019 
AKTIVE Lek Euro Totali
Të drejta të arkëtueshme tregtare  13,991,061  268,778,126   282,769,187 
Mjete monetare dhe ekuivalente te tyre 13,204,794 14,084,438   27,289,232 
Depozita bankare te ngurtesuara  6,067,984  -   6,067,984 
TOTAL AKTIVE  33,263,839  282,862,564   316,126,403 

  
DETYRIMET  
Huamarrje -  132,348,875   132,348,875 
Të pagueshme tregtare dhe ndaj paleve te 
lidhura 

 48,184,361  226,532,685   274,717,046 

Hendeku i Likuiditetit 48,184,361 358,881,560   407,065,921 
Të drejta të arkëtueshme tregtare  (14,920,522)  (76,018,996)  (90,939,518)
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4. Menaxhimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
 
Rreziku i tregut (vazhdim) 

Rreziku i normave të interesit 

Ekspozimi i Shoqërisë ndaj riskut për ndryshime në normat e interesit të tregut lidhet kryesisht me 
huamarrjen afatgjata që janë me normë interesi të ndryshueshme. Më 31 dhjetor 2020 Shoqëria ka borxh 
me normë interesi të ndryshueshme nga Shoqëria mëmë. 

 

  31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019
Instrumentet me normë interesi të 
ndryshueshme 
Huamarrje  106,519,117 132,348,875

 

Një ndryshim prej 1% deri 3% në normat e interesit në datën e raportimit nuk do të kishte ndikim të 
rëndësishëm në rezultatin financiar të Shoqërisë për vitin aktual.  

Të ardhurat dhe flukset monetare operative të Shoqërisë janë në mënyrë të konsiderueshme të pavarura 
nga ndyshimet e normave të interesit të tregut, gjithsesi efekti që një ndryshim në normat e interesit do 
të kishte në rezultatet e Shoqërisë është rritur për shkak të rritjes në huatë afatshkurtra deri afatmesme, 
në monedhën LEK, që do të ndikonte në uljen e fitimit para tatimit, si vijon: 

 
 31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019
Rritje prej 1% norma tregut 1,065,191 1,323,489
Rritje prej 3% norma tregut 3,195,574 3,970,466

 
Analiza e ndjeshmërisë 
 
Me anën e menaxhimit të rrezikut të normave të interesit dhe të kursit të këmbimit, Shoqëria synon të 
reduktojë ndikimin e luhatjeve afatshkurtra në fitimet e Shoqërisë.Në një periudhë afatgjatë, sidoqoftë, 
ndryshimet e vazhdueshme në kurset e këmbimit dhe normat e interesit mund të kenë një ndikim në 
fitim.  
 
Më 31 dhjetor 2020 është vlerësuar se një ndryshim në përqindjen e kursit të këmbimit në vlerën e Lek-
ut kundrejt monedhave të tjera me -/+ 5% do sillte një ndryshim  si më poshtë:  
 
  2020
 Shuma Neto 5% -5%
EUR 20,778,358 1,038,921 (1,038,921)
  2019
 Shuma Neto 5% -5%
EUR (76,018,996) (3,800,950) 3,800,950
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5. Aktive afatgjata materiale  

 

  
Godina 

nënstacionit 

Makineri 
dhe Pajisje 
Energjitike 

Linja 
Elektrike 

Instrumenta 
dhe vegla 

pune 

Paisje 
informative 

Paisje zyre 
Aktive në 

proces 
Totali 

 Më 1 Janar 2019 32,182,197 275,829,964 10,333,005 2,096,071 238,043 225,764 - 320,905,044
 Shtesa - 70,980 - 455,208 427,958 170,442 616,850 1,741,438
 Më 31 Dhjetor 2019 32,182,197 275,900,944 10,333,005 2,551,279 666,001 396,206 616,850 322,646,482
 Shtesa - 730,160 - - 78,075 491,040 - 1,299,275
 Më 31 Dhjetor 2020 32,182,197 276,631,104 10,333,005 2,551,279 744,076 887,246 616,850 323,945,757
Amortizimi I akumuluar 
 Më 1 janar 2019 1,072,740 7,661,943 287,028 45,733 90,160 41,703 9,199,307
Amortizimi për vitin 1,287,288 9,200,287 344,433 151,569 114,810 65,093 - 11,163,480
 Më 31 Dhjetor 2019 2,360,028 16,862,230 631,461 197,302 204,970 106,796 - 20,362,787
 Amortizimi për vitin  1,287,288 9,222,249 370,834 228,467 168,671 174,542 - 11,452,051
 Më 31 Dhjetor 2020 3,647,316 26,084,479 1,002,295 425,769 373,641 281,338 - 31,814,838

Vlera kontabël neto: 
     

 Më 1 Janar 2019 31,109,457 268,168,021 10,045,977 2,050,338 147,883 184,061 - 311,705,737
 Më 31 Dhjetor 2019 29,822,169 259,038,714 9,701,544 2,353,977 461,031 289,410 616,850 302,283,695
 Më 31 Dhjetor 2020 28,534,881 250,546,625 9,330,710 2,125,510 370,435 605,908 616,850 292,130,919
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6. Aktive me të drejtë përdorimi dhe Qiratë 

Qiratë në pasqyrën e Pozicionit Financiar përfaqësojnë qiratë operacionale të Shoqërise si qiramarrëse, 
ku është njohur e drejta e përdorimit të aktivit dhe detyrimi i qirasë për gjithë jetëgjatësinë e saj. 
 
Aktie me të drejtë përdorimi 
 

Aktiv me të drejtë përdorimi  Zyra Automjete  Total

Më 1 janar 2019 - 2,626,912  2,626,912 

Shtesat  - - -
Amortizimi  - (768,852) (768,852)
Më 31 dhjetor 2019  1,858,060  1,858,060 
Shtesat  1,613,721 1,613,721 
Amortizimi  (806,860) (768,852) (1,575,712)
Më 31 dhjetor 2020 806,861 (768,852) 38,009 
Totali 806,861 1,089,208  1,896,069

 
Qiratë 
 

Detyrimi i qirasë 31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019

Më 1 janar  2,025,507 2,626,913
Shtesat  1,613,721 -
Interesi I përllogaritur  91,347 74,666
Pagesat  (1,548,732) (647,351)
Efekti nga kursi këmbimit  58,431 (28,721)
Totali 2,240,274 2,025,507
Detyrim i qirasë afatshkurtër  824,965 629,182
Detyrim i qirasë afatgjatë 1,415,362 1,396,325
Totali 2,240,327 2,025,507

 
7. Parapagime  

Parapagime afatgjata përfshin parapagimet për qeranë operative 3-vjecare të mjetit të transportit në 
vlerën 167,824 Lekë, si dhe për qeranë e zyrave sipas termave të kontratës. 

8. Të drejta të arkëtueshme tregtare 
 
  31 Dhjetor 2020  31 Dhjetor 2019 
Kërkesa për arkëtim nga OST                      471,594                      346,165  
Kërkesa për arkëtim nga klientët e tensionit të mesëm                 26,248,097                  13,644,897  
Kërkesa për arkëtim nga pjesmarrje në tendera OSHE                            -                  19,639,942  
**Kërkesa për arkëtim nga pjesmarrje në tendera FTL                 75,113,015                              -  
*Llogaritë e arkëtueshme nga palët e lidhura           251,576,917             249,138,183  
Totali           353,409,623             282,769,187  

*Llogaritë e arkëtueshme nga palët e lidhura përfaqësojnë shumat e pagueshme nga Shoqëritë e grupit 
për shitjen e energjisë dhe shërbimet e lidhura. Kjo vlerë është likujduar ne fillim të muajit janar 2021, 
ndaj kompania gjykon se nuk ka rrezik te kredisë, dhe nuk ka krijuar ndonjë fond zhvlerësimi per këto 
vlera. 

** Nga kërkesa për arkëtim nga pjesmarrje në tendera FTL gjatë muajit mars 2021 jane likujduar 
34,971,059 Lek, ndaj kompania gjykon se nuk ka rrezik te kredisë, dhe nuk ka krijuar ndonjë fond 
zhvlerësimi per këto vlera. 
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9. Parapagime dhe të tjera të arkëtueshme 

Parapagimet dhe të tjera të arkëtueshme më 31 dhjetor 2020 dhe 31 dhjetor 2019 paraqiten si më poshtë: 
 
 31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019
Materiale të tjera                       15,250 17,250  
Parapagime dhe të tjera afatshkurtra                     176,780 229,706  
TVSH e Rimbursueshme, neto - 22,545,041
Totali 192,030  22,791,997  

 

10. Parapagim tatim fitimi 

Tatim fitimi i parapaguar përfshin parapagimet e kësteve të tatim fitimit nga Shoqëria ndaj organeve 
tatimore. 

11. Depozita bankare te ngurtësuara 

Depoziatat bankare paraqiten si më poshtë: 

   31 Dhjetor 2020  31 Dhjetor 2019 
Fonde te bllokuara  4,481,319 6,067,984
Totali 4,481,319 6,067,984

 
Fonde te bllokuara prane Raiffeisen Bank përfshijnë fonde të bllokuara në llogarinë bankare të Shoqërisë për 
një periudhë një vjecare për Operatorin Shqiptar të Sistemit të Transmetimit (OST sh.a.) në zbatim të 
Marrëveshjes për Pjesëmarrje në Tregun e Energjisë Elektrike. 
 

12. Mjete monetare dhe ekuivalente te tyre 

Mjete monetare dhe ekuivalente te tyreparaqiten si më poshtë: 
 
   31 Dhjetor 2020  31 Dhjetor 2019 
Vlera në arkë                      91,438                       83,265  
Vlera në banka                  6,786,463                  27,205,967  
Totali                6,877,901               27,289,232  

 

13.  Kapitali aksionar 

Shoqëria BALFIN Sh.p.k është aksioneri i vetëm i Shoqërisë me një pjesëmarrje 100%. Gjatë vitit 2020 
Shoqëria nuk ka pasur lëvizje në kapitalin aksionar. Kapitali i shoqërisë është paraqitur si më poshtë: 
 

 31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019 
 Në % Në Lek Në % Në Lek
Balfin shpk 100% 101,302,600 100% 101,302,600
Total 100% 101,302,600 100% 101,302,600
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14. Huamarrje 

Më date 24 prill 2017 është lidhur një kontratë huamarrje ndërmjet Shoqërisë dhe Bankës OTP me vlerë 
fillestare 1,500,000 Euro dhe interes Libor EUR 12 MUJOR +3.5%, minimum 3.8%. 

 
   31 dhjetor 2020  31 dhjetor 2019 
 Huamarrje Bankare afatgjata   - 52,842,396
 Hua Bankare Afatshkurtër   - 61,240,979
 Hua afatshkurtër me kompaninë mëmë  106,519,117 18,265,500 
Totali 106,519,117 132,348,875 

 

15. Të pagueshme tregtare dhe ndaj palëve te lidhura 

Të pagueshme tregtare dhe ndaj palëve te lidhura më 31 dhjetor 2020 dhe 31 dhjetor 2019 paraqiten si 
më poshtë: 
  31 dhjetor 2020  31 dhjetor 2019 
Të pagueshme për blerje energjie elektrike  201,868,472 226,000,795
Të pagueshme ndaj OST  62,936,514 43,575,316
Detyrime ndaj furnitorëve për shërbime operative  381,915 3,543,428
Detyrime ndaj OSHEE për tarifat e shpërndarjes 2,093,371 1,169,107
Të pagueshme ndaj palëve të lidhura 376,497 428,400
Divident i pagueshem ndaj palëve të lidhura 24,360,907 -
Totali 292,017,676 274,717,046

 

16. Të pagueshme për detyrime tatimore dhe të tjera 

Të pagueshme për detyrime tatimore dhe të tjera paraqiten si më poshtë: 
 
  31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019
Shpenzime të llogaritura 1,795,893 1,419,814
TVSH e pagueshme, neto  725,515 -
Sigurime shoqërore dhe shëndetësore të pagueshme 307,114 274,485
Paga të pagueshme 230,952 283,874
Tatimi mbi te ardhurat personale 124,981 105,117
Tatim në burim 10,576 16,588
Totali 3,195,031 2,099,878

 

17. Të ardhura nga kontratat me klientët 

Të ardhurat paraqiten si më poshtë:  

  
 Per vitin e mbyllur 
me 31 Dhjetor 2020

Per vitin e mbyllur 
me 31 Dhjetor 2019

Shitje energji elektrike ndaj palëve të treta 209,962,845  207,595,508  
Shitje energji elektrike ndaj palëve të lidhura  1,244,544,537  1,989,637,645  
Totali 1,454,507,382 2,197,233,153 
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18. Të ardhura të tjera  

Të ardhura të tjera paraqiten si më poshtë:  

  
 Per vitin e mbyllur 
me 31 Dhjetor 2020

Per vitin e mbyllur 
me 31 Dhjetor 2019

Të ardhura nga energjia e papërdorur në rrjetin e 
OST 

1,805,332 5,500,666 

Të ardhura të tjera operacionale  - 40,467 
Totali 1,805,332 5,541,133

 

19. Kosto e mallit të shitur 

Kosto e mallit të shitur paraqiten si më poshtë: 

  
 Per vitin e mbyllur 
me 31 Dhjetor 2020

Per vitin e mbyllur 
me 31 Dhjetor 2019

Blerje energji elektrike  1,136,663,877  1,786,588,312
Shpenzime transmetimi energjie elektrike  137,062,847 180,104,532 
Shpenzime për shpërndarje energjie elektrike 21,857,030 24,866,119
Disbalanca negative për blerje energjie elektrike  59,789,602 91,760,711 
Totali 1,355,373,356  2,083,319,674 

 

20. Shpenzime të tjera shfrytëzimi 

Shpenzime të tjera të shfrytëzimit paraqiten si më poshtë: 

  
 Per vitin e mbyllur 
me 31 Dhjetor 2020

Per vitin e mbyllur 
me 31 Dhjetor 2019

Shpenzime konsulence                 3,959,255                   5,567,388  
Shpenzime amortizimi i aseteve me të drejtë përdorimi 1,575,712     768,852  
Mirëmbajtje dhe riparime                    774,708                      317,383  
*Shpenzime për licensa ERE                     756,390                   2,959,246  
Shërbime bankare                      573,666                      529,446  
Të tjera                     333,942                      175,483  
Shpenzime per blerje kancelarie                     209,238                      134,512  
Shërbime të tjera                      167,820                      146,220  
Postare dhe telekomunikacioni                    156,034                       149,210  
Tarifa dhe taksa vendore                        26,641                         4,210  
Shpenzime administrative per blerje energjie                        2,375                      261,000  
Gjoba dhe penalitete                           593                   2,107,949  
Shpenzime per pritje dhe perfaqesime                              -                      726,318  
Shpenzime publiciteti dhe reklame                      253,394                      379,633  
Qira                     365,855                      334,545  
Totali                9,155,623               14,561,395  

21. Shpenzime të personelit 

Shpenzime të personelit paraqiten si më poshtë: 

  
 Per vitin e mbyllur 
me 31 Dhjetor 2020

Per vitin e mbyllur 
me 31 Dhjetor 2019

Paga dhe shpërblime 16,469,651 14,369,423
Shpenzime të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore 2,067,346 1,796,588
Shpenzime të tjera stafi  705,456 76,729
Totali 19,242,453 16,242,740
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22. Fitim/humbjet nga kurset e kembimit 

Të ardhurat financiare paraqiten si më poshtë: 

  
 Per vitin e mbyllur 
me 31 Dhjetor 2020

Per vitin e mbyllur 
me 31 Dhjetor 2019

Humbje nga këmbimet valutore (16,180,109) (14,606,087)
Fitim nga këmbimet valutore 13,604,316 12,116,685
Totali (2,575,793) (2,489,402)

 

23. Shpenzime financiare, neto 

Shpenzimet financiare paraqiten si më poshtë: 

  
 Per vitin e mbyllur 
me 31 Dhjetor 2020

Per vitin e mbyllur 
me 31 Dhjetor 2019

Shpenzime financiare për interesa                 4,006,242                  5,849,003  
Shpenzime financiare për BG,LC                  1,042,251                              -  
Shpenzime interesa mbi detyrimet e qerase                        91,346                        74,666  
Të ardhura nga interesat                       (1,120)                        (1,670)  
Totali                5,138,719                 5,921,999  

 

24. Tatimi mbi fitimin 

Shpenzimi i tatim fitimit i llogaritur për vitin ushtrimor 2020 bazohet në detyrimin për tatim fitimin 
sipas Legjislacionit Fiskal në Shqipëri. Norma aktuale e tatimit mbi fitimin për vitin 2020 është 15% 
(2019: 15%). Rakordimi i shpenzimeve të tatimit të fitimit të Shoqërisë më 31 dhjetor 2020 dhe 2019 
është si më poshtë: 

   31 dhjetor 2020   31 dhjetor 2019 

Fitimi para tatimit              53.374.719            69.075.596  
Axhustime per:   

Shpenzimi amortizimit fiskal               (27.733.885)            (37.130.395)  
Shpenzime te panjohura                  1.205.470                  525.619  

Totali i shpenzimeve te (njohura)/panjohura             (26.528.415)          (36.604.776)  
Fitimi i tatueshem               26.846.304            32.470.820  
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin                 4.026.946               4.870.623  
Shpenzimi per tatimin e shtyrë                   4.160.083               5.569.559  

Shpenzimi i tatimit mbi fitimin               8.187.029            10.440.182  

Fitimi pas tatimit              45.187.690            58.635.414  
 
 

  
Viti i mbyllur Viti i mbyllur

31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin 4,026,946  4,870,623
Shpenzimi per tatimin e shtyrë           4,160,083            5,569,559
Totali 8,187,029 10,440,182
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25. Detyrim tatimore i shtyrë 

Detyrim tatimore i shtyrë më 31 dhjetor 2020 dhe 31 dhjetor 2019 paraqiten si më poshtë: 
   31 dhjetor 2020  31 dhjetor 2019 
Aktivet afatgjata materiale dhe jo materiale sipas SNRF 291,514,069 301,666,845
Aktivet afatgjata materiale dhe jo materiale sipas taksave 187,952,455 225,839,116
Diferenca tatimore e perkohshme 103,561,614 75,827,729
% e tatimit 15% 15%
Detyrim tatimor i shtyre  15,534,242 11,374,159

 
Shpenzimet per tatim fitimin e shtyrë vijnë si rrjedhojë e diferencës së vlerës kontabël neto dhe bazës 
tatimore të aktiveve afatgjata materiale. Në njohjen e aktiveve vlera e tyre kontabël neto do të 
rikuperohet në formën e përfitimeve ekonomike që kalojnë tek njësia ekonomike në periudhat e 
ardhshme. Meqënëse vlera kontabël e aktiveve  tejkalojne bazën e tyre tatimore, shuma e përfitimeve 
ekonomike të tatueshme tejkalon shumën që lejon si një zbritje për qëllime tatimore.  
 
Kjo diferencë është një diferencë e përkohëshme e tatueshme dhe detyrimi për të paguar tatimet mbi të 
ardhurat që rezulton në periudhat e ardhshme është një pasiv tatimor i shtyrë. Me rikuperimin nga njësia 
ekonomike të vlerës kontabël të aktivit, diferenca e përkohshme e tatueshme do të rimerret dhe njësia 
ekonomike do të ketë fitim të tatueshëm. Kjo bën të mundur që përfitimet ekonomike të dalin nga njësia 
ekonomike në formën e pagesave tatimore. Si rrjedhojë Shoqëria i njeh si pasive tatimore të shtyra. 
 
Lëvizjet në detyrimin tatimor të shtyrë paraqiten si vijon: 
 
  2020 2019

Më 1 janar                     11.374.159                      5.804.600 
Shpenzimi për tatimin e shtyrë                      4.160.083                     5.569.559 

Më 31 dhjetor                  15.534.242                  11.374.159 
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26. Palët e lidhura 

Shoqëria ka marrëdhënie me palë të lidhura të Grupit Balfin. Një numër transaksionesh janë kryer me 
palët e lidhura në rrjedhën normale të biznesit. Këto transaksione janë kryer në përputhje me termat 
tregtare dhe në normat e tregut.  
Balancat me palët e lidhura më 31 dhjetor 2020 dhe 31 dhjetor 2019 paraqiten si më poshtë: 
 
Balancat me palët e lidhura: 

 31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019
Llogaritë e arkëtueshme nga palët e lidhura 251,576,917 249,138,183
Divident i pagueshem ndaj palëve të lidhura (24,360,907) -
Të pagueshme ndaj palëve të lidhura (376,497) (428,400)
Hua afatshkurtër me kompaninë mëmë (106,519,444) (18,265,500)
Mjete monetare dhe ekuivalente te tyre 1,157,485 3,256,769

Transaksionet me palët e lidhura: 
Për vitin e mbyllur 
ushtrimor më 31 

Dhjetor 2020 

Për vitin e mbyllur 
ushtrimor më 31 

Dhjetor 2019 
Shitje: 
Shitje energji elektrike ndaj palëve të lidhura (1,244,544,538) (1,989,637,645)

(1,244,544,538) (1,989,637,645)
 

Për vitin e mbyllur 
ushtrimor më 31 

Dhjetor 2020 

Për vitin e mbyllur 
ushtrimor më 31 

Dhjetor 2019 
Blerje: 
Blerje aktive afatgjata materiale nga palët e lidhura 125,817 419,528 
Shpenzime të tjera shfrytëzimi nga palët e lidhura 1,863,976 414,417 
Shpenzime të tjera shfrytëzimi me kompaninë mëmë 234,575 162,276 
Shërbime konsulence dhe të tjera shërbime me 
kompaninë mëmë 3,548,717 4,981,126 
Shpenzime për qira me kompaninë mëmë - 297,181 
Shpenzime për interesa me kompaninë mëmë 2,152,729 231,527 

7,925,814 6,506,055

27. Ngjarje mbas datës së raportimit 

Masat shtrenguese per shkak te pandemise Covid-19, vazhduan te jene ne fuqi edhe pergjate muajve 
janar-prill 2021. Deri ne daten e leshimit te ketyre pasqyrave financiare kjo ngjarje eshte konsideruar si 
ngjarje jo me efekt rregullues per vitin qe mbyllet me 31 dhjetor 2020. 

Pervec sa me siper, nuk ka ngjarje të tjera të rëndësishme pas datës së raportimit të cilat do të kërkonin 
korrigjim ose shënime në pasqyrat financiare. 

 

 


