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Raporti I Audituesve të Pavarur

Per aksioneret dhe drejtuesit e Shoqerisë
TENET SH.A

Opinioni
Ne kemi audituar pasqyrën e ndryshimeve ne kapitalin aksionar të TENET SI-IA (ShoqCria”) per
periudhen nga 31 dhjetor 2020 den me 15 qershor 2021 pasqyra”).

Sipas opinionit tonC informacioni financiar ne pasqyrën kapitalit te Shoqerise per periudhen nga 31
dhjetor 2020 den me 15 qershor 2021 eshte pCrgatitur në të itha aspektet materiale nC penputhje me
parilnet kontabel të paraqitura në shenimin 2 te pasqyrës.

Baza per opinionin
Ne e kryem auditin,in tonC në perputhie me Standartel Nderkombetare tC Auditimit (SNA-te).
Pergjegjesite tona sipas këtyre standarteve jane pershkruar në mCnyrë me të detajuar në seksionin e
raportit tone kujepen pergjegjesite e audituesit per auditimin e pasqyres. Nejemi tC pavarur nga Shoqeria
ne perputhje me kerkesat etike që jane të zbatueshme per auditin,in e pasqyrCs nC Shqiperi, dhe kemi
permbushur kerkesat e tjera etike nC perputhje me kClo kerkesa. Ne besojme se evidenca e auditimit që
kemi siguruar eshte e rnjaftueshme dhe e pershtatshme per te dhenë njC baze per opinionin tone.

Theksimi I ceshtjes — Baza Kontabël dhe Kufizimet nC Përclorim
Ne terheqim vemeodje tek shenimi 2 i pasqyrCs. i ciii pershkruan bazCn kontabel. Pasqyra eshte
p&gatitur per qellime te certifikimit tC i-ritjes se kapitalit aksionar dhe nuk eshte pjesC e kerkuar e
pasqyrave financiare te përgatitura per qellime Iigjore. Si rezultat pasqyra mund te mos jeW e
pershtatshme per tu perdorur per qellime te tjera. Opinioni ynë nuk eshte I kualifikuar në lidhje me ketC
çeshtje.

Përgjegjësia e Drejilmit dhe Personave të Ngarkuar me Qeverisje tie Iidhje me Pasqyrën
Drejlim eshte pergjegjes per pergatitjen e pasqyres në pCrputhje me parimet kontahel te perfshira nC
shenirnin 2 të pasqyrCs, dhe per kontrollin e brendshem qC Drejtimi percakton se eshle I nevojshem per
te mundesuar pergalitjen e pasqyres pa anomali materiale, qC mund të jene pasoje e gabimeve apo
rnashtrimit.

Ne pergatitjen e pasqyrCs. Drejtimi eshle pergjegjes per vieresimin e aftesise se Shoqerise per te

vazhduar sipas parimit te vijimësisë, duke paraqitur sipas rastit çeshtje lidhur me parimin e vijimCsisë si
dhe suke perdorur parimin e vijimCsisC perveç rastit kur derjtimi ka per qelIim osete likuidojë Shoqerine
ose tC ndaloje veprimtarine, ose nuk ka alternative reale pCrvçse per te vepruar në kete menyre.

Personal e ngarkuar me Qevenisje janC pergjegjes per te nlbikqyrLlr procesin e raportimit financiar te
ShoqCrise.
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Përgjegjësia e Audituesvc per Auditimin e Pasqyrës

Objektivat tonajanë që 18 arrijmë një siguri 18 arsyeshme lidhur me faktin nëse pasqyra në tërCsi nuk ka
anornali materiale. per shkak 18 mashtriniit apo gabimit. dhe te Ieshojm nje raport auditimi qC perfshin
opinionin tone. Siguria e arsyeshme eshte një siguri e nivelit të larte. por nuk eshte nje garanci që nje
auditim I kryer sipas SNA-ve do të identifikoje gjithmone njC anomali materiale kur ajo ekziston.
Anomalite mund t8 vijnë si rezuitat I gabimit ose I mashtrimit dhe konisderohen si materiale
nese,individualisht pse 18 marra 58 bashku, pritet që në mënyrë të arsyeshme tC influencojë vendirnel
ekonornike 18 perdoruesve 18 marra bazuar në keto pasqyra financiare.

Si pjesë e auditimit nC perputhje me SNA-të, ne ushtrojme gjykimin profesional dhe ruajmë skepticizmiri
profesional gjate gjithe auditimit. Ne gjithaslitu:

Identifikojme dhe vleresojme rreziqet e anomalise materiale. qofie per shkak 18 mashtrimit ose
gabirnit. hartojme dhe kryejme procedurat e auditimit nC pergjigje 18 kelyre rreziqeve. due marrim
evidence auditiini që eshte e mjaftueshme dhe e pershtatshne per të siguruar nje haze per
opinionin lone. Rreziku I mos zbulimit IC nje anomalie materiale si rezultat I mashtrimit eshIe me
i larte se rreziku si rezultat i gabimit, sepse rnashtrimi mund 18 perfshije marreveshje te fshehta,
falsifikime. perjashtirne të qellimshme. informacione tC deformuara. anashkalime tC kontrolleve
18 brendshme.

• Sigurojme njC njohje 18 kontrollit te hrendshem cie ka tC beje me auditimin me qellim që 18
percaktojme procedural e auditimit qC janC të pershtatshme sipas rretlianave, porjo per qellime të
shprehjes sC nje opinioni mbi efikasitetin e kontrollit te brendshem të Shoqerisë.

• Vleresojrne pershtalshmerine e politikave kontabel te perdorura dhe arsyeshmerine e çmuarjeve
kontabCl dhe te shpjegimeve perkatese te hera nga drejtimi.

• Arrijm8 nC perfundime në Iidhje me përslitatshrnerine e perdorimit 18 bazes kontahCl 18 vijim8sisC.
dhe bazuar ne evidencCn e auditinilt 18 marrë. nCse ka një pasiguri materiale n8 Iidhje me ngjarjet
ose kushtet, e cila mund te hedhe dyshirne të medha per afiesine e Shoqerise per të vijuar
veprimtarine. Nese ne arrijme ne perfundimin që ka rC pasiguri ne duhet 18 terheqim vemendjen
nC raportin e audituesve në lidhje me shpjegimet e dhena ne pasqyrat financiare, ose nese keto
shpjegirne jane tC papershtatshrne, dLlhet te modifikojme opinionin tone. Konkluzionet tona
bazohen nC evidencen e auditimit 18 marre den tie daten e raportit tone. Megjithate, ngjarje ose
kushle 18 ardhshme rnund te bejne qC Shoqeria IC nderprese veprimtarinë.

• Ne komunikojme me personat e ngarkuar me qeverisjen. perveç IC tjerave. lidhur me qellimin dhe
kohen e planifikuar 18 auditimit dhe gjetjet e rendesishme te auditimit. perfshire ndonje mangesi
18 rendCsishme nC kontrollin e brendshem që ne identifikojme gjate auditimit.

Nexia AL

Audilues Ligjor
Orjana Kalaja

Tirane. Shqiperi 23 qershor
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TENET Sh.a.

Pasqyra e ndrvshimeve në kapital per periudliën nga 31 dhjetor 2020 den me 15 qershor 2021

a. Rritja nga fitimet e pashpërndara me 31 dhjetor 2020 ne kapitalin aksionar:

Bazuar ne Vendimin e Aksionareve te dates IS qerslior 2021, Tenet sh.a (“Shoqëria”) rriti kapitalin e
paguar nga fitimet e pashpërndara me 3 I dhjetor 2020. Kapitali aksioner inc 31 d[etor 2020 dhe 15
qershor 202! eshte si vijon:

Kapitali Aksionar Zmaclhim nga fitiniet e Kapitali Aksionar
ne 31 dhjetor 2020 pashperndara mc 31 dhjetor 2020 ne 15 qershor 2021

me vendim Ic dates 15 qershor 2021
LEK LEK LEK

Kapitali Aksioner 155,000,000 51,448,000 206,448,000

b. Rritja nga fitimi i viIit3I dhjetor 2020 ne rezervën Iigjore:

Bazuar ne Vendimin e Aksionareve te dates IS qerslior 2021. Tenet sh.a (“Shoqëria”) rriti rezervën
!igjore nga fltirn I vitit qe inbyl!et me 3! dhjetor 2020 si vjon:

Rezerva Iigjore me 31 Rritja e rezeryCs Rezerva Iigjore me
dhjetor 2020 Iigjore nga fitimi i 15 qershor 2021

vitit 31 dhjetor 2020
LEK LEK LEK

Rezerva ligjore 1.220,953 2,708,098 3,929,051

Struktura e pronësisë mc 31 dhjetor 2020 dhe 15 qershor 2021 eshte si me poshtC:

31 dhjetor 2020 15 qershor 2021

Totali ne Lek Totali ne Lek

Kastrati Group SHA 77,500,000 50 103,224,000 50

VITRIOL SHA 77,500.000 50 103.224,000 50

Total 155,000,000 100 206,448,000 100

Shënim I: Rritja e Kapitalit
Shuma e zrnadhuar nga fitirnet e pashperndara mc 15 qershor 202! prej 51.448,000 LEEK eshte matur ne
perputlile me politiken konlabel të percaktuar ne Sheniniin 2 mc poshte.

Shenimi 2: Kapitali
Kapitali aksioriar konsiston ne mjetet monetare te kontribuara nga therne!uesit e shoqCrisC dhe nga
fitimet e pashperndara te transferuara sipas vendimit te aksionareve. Kapita!i aksionar paraqitet me
v!eren ne Lek te korivertuar me kursin e kembirnit te dates se transaksionit. dhe me shumen e fitimeve
te pashperndara te transferuara ne kapital sipas vendimit te aksionareve. Kapita!i aksionar i shoqerise
njihet me vlere nominale.

Shenimi 3: Politikat Konlabel
Bazuar ne polilikat kontabCl te shpjeguara ne shënimet shpjeguese te pasqyrave financiare te përgatitura
ne perputhje me SNRF per vitin qe mbyl!et me 31 dhjetor 2020. kapitali maid sipas shënimeve sqaruese
ne politiken kontabël 3.

Ky informacion financiar me qellim te vecante nuk eshte nje pakete e plote e pasqyrave financiare ne
perputhje me SNRF.
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