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SHËNIME MBI PASQYRAT FINANCIARE

1. Informacione të përgjithshme
M.C INERTE LUMZI SHPK është një njesi, e themeluar dhe regjistruar, me numër unik

L32126004A dhe organizohet në bazë të ligjit për shoqëritë tregtare në Shqipëri. 

Objekt kryesor i aktivitetit është ndertimi operimi dhe transferimi i HEC Lumzi si dhe tregti,
import dhe eksport mallra, materiale, ertj.

Gjatë vitit 2020 njesia ka pasur mesatarisht 15 të punësuar.

2. Bazat e përgatitjes 
Deklarimet  financiare  te  bashkangjitura  te shoqerise  M.C INERTE LUMZI SHPK jane

pergatitur ne baze te rregjistrimeve kontabel te mbajtura per qellime te kontabilitetit te vendit
konform Ligjit  “Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”. Pasqyrat Financiare te fund vitit
jane  paraqitur  ne  formatin  e  kerkuar  ne  Standartet  Kombetare  te  Kontabilitetit  te
permiresuara ne fuqi.

Sipas  parimeve  te  kontabilitetit  ne  Shqiperi  deklarimet  financiare  jane  pergatitur  mbi
bazen e konceptit  te te drejtave dhe detyrimeve  te konstatuara si dhe mbi supozimin e
biznesit në vijimësi, i cili merr parasysh se Shoqëria do të vazhdojë ekzistencën e aktivitetit
të saj për një të ardhme të parashikuar.

Pergatitja  e  pasqyrave  Financiare  ne  perputhje  me kerkesat  e  SKK te  permiresuara,
kerkon perdorimin e disa vleresimeve kontabile  te rendesishme. Kjo gjithashtu kerkon qe
manaxhimi i Shoqerise te jape gjykimin e saj mbi zbatimin e politikave kontabile te saj. Fushat
te cilat kerkojne nje shkalle te larte ose komplekse te gjykimit ose ato per te cilat vleresimet
apo  supozimet  jane  te  rendesishme  per  hartimin  e  pasqyrave  financiare  paraqiten  ne
shenime.

Shpenzimet qe lidhen me te ardhurat e fituara gjate periudhes raportuese njihen ne te
njejten periudhe kontabel si dhe te ardhurat perkatese. 

Shpenzimet e kryera gjate nje periudhe raportuese, qe ndryshon nga periudha kur ato i
sjellin  perfitime  njesise  ekononike  raportuese,  rregjistrohen  si  shpenzime  pikerisht  ne
periudhen kur merren perfitimet.

Mbajtja e kontabilitetit, i cili perfshin si regjistrimet kontabel dhe sistemin e tij, mbahen ne
menyre te kompjuterizuar, me ane te nje programi te kontabilitetit.

Deklarimet financiare jane shprehur ne Leke, e cila eshte monedha shqiptare dhe është
monedha  funksionale  e  Shoqërisë.  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. Diferencat që rezultojnë
nga kursi i këmbimit kalojnë në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

Kur  është  e  nevojshme,  shifrat  krahasuese  axhustohen  (rregullohen)  në  konform me
ndryshimet  në  paraqitje  në  periudhën  aktuale  raportuese.  Ndryshimet  janë  kryer  për  të
paraqitur më mirë natyrën e biznesit të Shoqërisë. Ato aplikohen retrospektivisht.
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3. Aktivet monetare 
Gjendja e mjeteve monetare ne daten 31 Dhjetor 2020 paraqitet si vijon.

Mjetet  monetare  përfshijnë  arkën,  llogaritë  rrjedhëse  dhe  depozitat  në  të  parë  me
bankat. Për qëllimin e pasqyrës së fluksit të parasë, mjetet monetare përfshijnë depozita me
afat me një maturim prej tre muajsh ose më pak që nga data e fillimit.

4. Te drejta te arketueshme
Gjendja e kerkesave per arketim ne daten 31 Dhjetor 2020 paraqitet si vijon.

Llogaritë e arkëtueshme njihen fillimisht  me vlerën e drejtë dhe më pas me kosto të
amortizuar duke zbritur humbjen nga zhvlerësimi.

5. Inventari
Gjendja e inventarit ne daten 31 Dhjetor 2020 paraqitet si vijon. Inventarët regjistrohen

në kontabilitet me kosto. Kosto e marrjes përfshin të gjitha shpenzimet e kryera për ta
sjellë inventarin në vendin dhe kushtet ekzistuese.

6. Shpenzime të shtyra
Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra ne daten 31 Dhjetor 2020 paraqiten si vijon:
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31.12.2020 31.12.2019

Llogari Bankare 174,935 286,528
Depozita garancie 300,000 300,000

TOTAL 474,935 586,528

31.12.2020 31.12.2019
Kliente shitje e sherbime 53,417,373 7,039,479
Parapagime TVSh 1,761,335 6,285,777

TOTAL 55,178,708 13,325,256

31.12.2020 31.12.2019
Materiale te para 0 0
Parapagime per porosi 2,281,924 4,085,419

TOTAL 2,281,924 4,085,419

31.12.2020 31.12.2019

Shpenzime te periudhave te ardhme 59,022,135 61,130,068

TOTAL 59,022,135 61,130,068
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7. Aktivet afatgjata materiale
Gjendja e aktiveve afatgjata ne daten 31 Dhjetor 2020 paraqitet si vijon:

Të gjitha aktivet afatgjata materiale paraqiten me kosto duke zbritur zhvlerësimin dhe
amortizimin e akumuluar.

Kostoja e zëvendësimit  të një pjese të një zëri  të aktiveve afatgjata materiale apo e
permiresimit  te  aktivit  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.

Amortizimi i aktiveve llogaritet duke përdorur metodën e vlerës së mbetur të amortizimit
mbi jetën e vlerësuar të çdo pjese të aktivit afatgjatë material duke filluar nga dita e parë e
muajit që pason muajin e blerjes.

Ne vijim paraqiten normat e amortizimit sipas kategorive te aktiveve afatgjata.

Kategoria e aktiveve Metoda e Amortizimit Norma e Amortizimit

Toka - Nuk amortizohet

Ndertime Vlera e mbetur 5%

Makineri, Pajisje, Zyre, etj Vlera e mbetur 20%
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Nr Emertimi Sasia
Gjendje

Shtesa Pakesime
Gjendje

1/1/2020 12/31/2020
1 Toka 0
2 Ndertime 1,453,191,242 1,453,191,242
3 Instalime, makineri e pajisje 612,252,191 28,442,041 640,694,232
4 Automjete 71,134,176 32,037,893 11,043,000 92,129,069
5 Pajisje Zyre 124,000 124,000

             TOTALI 2,136,577,609 60,603,934 11,043,000 2,186,138,543

Amortizimi A.A.Materiale   2020

Nr Emertimi Sasia
Gjendje

Shtesa Pakesime
Gjendje

1/1/2020 12/31/2020
1 Toka 0
2 Ndertime 141,686,146 65,575,254 207,261,400
3 Instalime, makineri e pajisje 189,861,441 84,698,450 274,559,891
4 Automjete 11,775,801 17,540,560 3,236,567 26,079,794
5 Pajisje Zyre 12,400 12,400

             TOTALI 343,323,388 167,826,664 3,236,567 507,913,485

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale  2020

Nr Emertimi Sasia
Gjendje

Shtesa Pakesime
Gjendje

1/1/2020 12/31/2020
1 Toka 0 0 0 0
2 Ndertime 1,311,505,096 0 65,575,254 1,245,929,842
3 Instalime, makineri e pajisje 422,390,750 28,442,041 84,698,450 366,134,341
4 Automjete 59,358,375 32,037,893 25,346,993 66,049,275
5 Pajisje Zyre 0 124,000 12,400 111,600

             TOTALI 1,793,254,221 60,603,934 175,633,097 1,678,225,058
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8. Detyrime afatshkurtra
Gjendja e furnitoreve dhe detyrimeve te tjera ne daten 31 Dhjetor 2020 paraqitet si vijon:

9. Detyrime afatgjata
Gjendja e detyrimeve ne daten 31 Dhjetor 2020 paraqitet si vijon:

10. Te ardhura nga veprimtarite e shfrytezimit
Paraqiten shitjet neto per periudhen qe raportohet.

Të  ardhurat  njihen  atëherë  kur  është  e  mundshme që njësia  ekonomike  do  të  ketë
përfitime ekonomike në të ardhmen dhe këto përfitime mund të maten me besueshmëri. Të
ardhurat  maten  me  vlerën  e  drejtë  të  arkëtuar  ose  të  arkëtueshme  që  merr  parasysh
shumën e çfarëdo zbritje tregtare, zbritjet për shlyerje të menjëhershme dhe zbritjet e bëra
për sasi (vëllim) të blerë.

Të ardhurat e tjera të shfrytëzimit paraqesin të ardhurat që përfitohen jo rregullisht gjatë
rrjedhës  normale  të  veprimtarisë  ekonomike  duke  përfshirë,  fitim/humbjet  nga  shitja  e
aktiveve  afatgjata  materiale  dhe  jomateriale,  fitim/humbjet  nga  rivlerësimet  e  aktiveve
afatgjate dhe te ardhura nga veprimtari te tjera jooperative.
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31.12.2020 31.12.2019

Detyrime ndaj furnitoreve per blerje e sherbime 443,863,142 453,055,343
Te pagueshme ndaj sigurimeve shoqerore e shendetesore 282,342 1,210,500
Detyrime per TAP-in 73,060 0
Detyrime tatimore per Tatim Fitimin 250,179 198,172
Kreditore te tjere 132,570,275 132,570,275

TOTAL 577,038,998 587,034,290

31.12.2020 31.12.2019
Hua bankare afatgjate 1,206,325,831 1,099,698,162
Detyrime te arritura 0 185,226,103
Leasing makineri 9,655,800 0

TOTAL 1,215,981,631 1,284,924,265

31.12.2020 31.12.2019

Shitje energji elektrike 207,968,800 199,645,999
Tarifa koncesionare energji -4,363,603 -4,192,564

TOTAL 203,605,197 195,453,435
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11. Te ardhura te tjera te shfrytezimit
Paraqiten shitjet neto per periudhen qe raportohet ne lidhje me investimet ne projekte

kontrata ndertimi.

12. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme 
Paraqiten shpenzimet per materiale e sherbime si dhe KMSh per periudhen qe 

raportohet.

13. Shpenzime të personelit
Paraqiten kostot e punes per periudhen qe raportohet.

14. Kuota e shpenzimeve per tu shperndare
Paraqiten pjesa e investimeve te mbajtura per tu shperndare ne periudhat e ardhme per 

gjithe periudhen e kncesionit.
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31.12.2020 31.12.2019
Shitje materiale e furnitura 12,465,310 11,199,346
Shitje AAGj 10,742,600 14,286,250

TOTAL 23,207,909 25,485,596

31.12.2020 31.12.2019

Blerje materiale konsumi 7,499,475 7,803,374
Kosto blerje materiale e furnitura 12,467,216 11,261,634

TOTAL 19,966,691 19,065,008

31.12.2020 31.12.2019

Shpenzime paga 11,527,000 13,162,000
Shpenzime sigurime 1,844,686 2,071,467

TOTAL 13,371,686 15,233,467

31.12.2020 31.12.2019
Shperndarje e shpenzime te investimeve ndertimore 2,107,933 2,107,933

TOTAL 2,107,933 2,107,933
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15. Shpenzime të tjera shfrytëzimi
Paraqiten shpenzimet e tjera operacionale per periudhen qe raportohet.

16. Shpenzime financiare
Paraqiten shpenzimet financiare per periudhen qe raportohet.

17. Tatimi mbi fitimin
Paraqiten llogaritjet e tatimit mbi fitimin per periudhen qe raportohet.

Tatim fitimi njihet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve përveç rasteve kur lidhet
me zëra që njihen direkt në kapital, rast në të cilin edhe tatimi njihet në kapital. Tatimi aktual
është tatimi i  pritur  për t’u paguar mbi  fitimin e tatueshem të vitit,  duke aplikuar  normat
tatimore në fuqi në datën e bilancit, si dhe çfarëdolloj rregullimi kontabël të tatimit për t’u
paguar në lidhje me vitet e mëparshme. Norma e tatimit mbi fitimin për vitin 2020 është 15%
(2019: 15%).

15

31.12.2020 31.12.2019

Shpenzime mirembajtje 2,969,812 0
Shpenzime te tjera 719,264 6,600
Vlera e mbetur e AAM te shitura 7,806,433 9,349,141
Komisione bankare 124,450 101,203
Gjoba dhe interesa 10,228 802,255
Shpenzime sigurime prone 0 2,098,140
Shpenzime sherbime nga te trete 2,100,000 0
Shpenzime transferime, udhetime e dieta 6,497,328 5,944,241
Shpenzime tatime dhe taksa 497,027 178,000

TOTAL 20,724,542 18,479,580

31.12.2020 31.12.2019

Shpenzime interesa 767,673 1,031,178
Shpenzime humbje nga kurset e kembimit 0 122,850

TOTAL 767,673 1,154,028

31.12.2020 31.12.2019

Fitimi para tatimit 2,047,916 585,393
Gjoba dhe penalitete 10,228 802,255
Shpenzime te panjohura 0 0
Rezultati Fiskal I tatueshem 2,058,144 1,387,648
Tatimi mbi Fitimin 15% 308,722 208,147
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18. Manaxhimi i riskut financiar
Detyrimet financiare kryesore të Shoqërisë përbëhen nga llogaritë e pagueshme dhe të

tjera detyrime. Qëllimi kryesor i këtyre detyrimeve financiare është të financojnë operacionet
e Shoqërisë dhe të sigurojnë garanci për mbështetjen e operacioneve. Shoqëria ka hua,
llogari të arkëtueshme dhe mjete monetare që sigurohen drejtpërdrejtë nga operacionet e
saj. Shoqëria është e ekspozuar ndaj riskut të tregut, riskut të kreditit dhe riskut të likuiditetit
dhe te monedhes. Drejtimi i Shoqërisë mbikqyr manaxhimin e këtyre risqeve.

Risku i  tregut  është risku që vlera e drejtë  e flukseve monetare të ardhshme të një
instrumenti financiar do të variojë për shkak të ndryshimeve në çmimet e tregut. Çmimet e
tregut përfshijnë katër lloje risqesh: risku i normës së interesit, risku i kursit të këmbimit, risku
i  çmimit  të  mallrave  dhe  risqe  të  tjera  të  çmimeve,  të  tilla  si  risku i  çmimit  të  kapitalit.
Instrumentat financiar të prekur nga risku i tregut përfshijnë huatë dhe kreditë.

Risku  i  kreditit  është  risku  që  një  palë  tjetër  nuk  do  të  jetë  në  gjendje  të  paguajë
detyrimet e saj që rrjedhin nga një instrument financiar ose marrëveshje klienti, duke çuar
kështu në një humbje financiare. Shoqëria është e ekspozuar ndaj riskut të kreditit për shkak
të  aktiviteteve operacionale  të  saj  (pikë  së  pari  prej  llogarive  të  arkëtueshme)  dhe prej
aktiviteteve të saj financuese, që përfshijnë depozitat me bankat dhe institucionet financiare,
transaksionet në monedha të huaja dhe instrumenta të tjerë financiare. Risku i kreditit është i
kufizuar në vlerën kontabël të aktiveve financiare në datën e raportimit.

Risku  i  likuiditetit  është  risku  që Shoqëria  mund të  mos jetë  në gjendje  të  paguajë
detyrimet e saj të lidhura me detyrimet financiare në momentin e pagesës. Risku i likuiditetit
është risk i  qenësishëm në biznesin e Shoqërisë pasi disa aktive specifike të blera apo
detyrime të shitura mund të kenë karakteristika likuiditeti që janë specifike. Nëse Shoqërisë
do ti  duhet  të ketë shuma të mëdha në një afat  të  shkurtër  kohor që tejkalon kërkesat
normale për mjete monetare mundet që të ndeshet me vështirësi  për të siguruar çmime
konkuruese.  Shoqëria  manaxhon  riskun  e  likuiditetit  duke  monitoruar  në  mënyrë  të
vazhdueshme parashikimet dhe flukset monetare aktuale dhe duke u munduar të përputhë
profilet e maturitetit të aktiveve dhe detyrime.

Shoqëria eshte e ekspozuar ndaj riskut te monedhes pasi ajo ndërmerr transaksione në
monedhë të huaj dhe si pasojë ekspozohet ndaj luhatjeve të kurseve të këmbimit. Ekspozimi
ndaj kurseve të këmbimit manaxhohet duke përcaktuar një politikë midis të arkëtueshmeve
dhe të pagueshmeve.

19. Ngjarje pas dates se raportimit
Nuk ka ndonje ngjarje pas dates 31 Dhjetor 2020 e cila kerkon ndonje paraqitje apo

rregullim ne pasqyrat financiare.
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