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Pasqyra ë Pozicionit Financiar  
 

Shenime 31 Dhjetor 2018  31 Dhjetor 2017 

AKTIVET     
I. Aktivet Afatshkurtra 

    

Mjete monetare 4 2,186,885 
 

724,157 

Të drejta të arkëtueshme 5 585,709  361,690 

Të tjera të drejta të arkëtueshme 6 22,978,076  26,827,209 

Shpenzime të shtyra 7 2,465,662  2,465,662 

Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara 8 544,584  612,494 

Total i Aktiveve Afatshkurtra (I)  28,760,915  30,991,212 

II. Aktivet afatgjata  

 

 

 

Aktive materiale 9 3,793,702  4,180,968 

Aktive jo-materiale 10 206,875,426  215,968,841 

Aktive tatimore të shtyra       

Total i Aktiveve Afatgjata (II)  210,669,128  220,149,809 

TOTALI I AKTIVEVE (I + II)  239,430,043  251,141,021 

Detyrimet dhe Kapitali  

 

 

 

I. Detyrimet afatshkurtra  

 

 

 

Detyrime financiare  

 

 

 

Detyrime tregtare 11 3,309,787  3,462,936 

Të pagueshme ndaj punonjësve 12 2,866,162  2,555,857 

Detyrime tatimore 13 94,568  57,299 

Detyrime te tjera 14 10,892  12,251 

Totali i Detyrimeve Afatshkurtra (I) 
 

6,281,409 
 

6,088,343 

II. Detyrimet afatgjata  

 

 

 

Detyrime te tjera 15 250,674,217  265,694,177 

Detyrime tregtare  

 

 

 

Provizione  

 

 

 

Detyrime tatimore të shtyra  -  - 

Totali i Detyrimeve Afatgjata (II)         250,674,217   265,694,177 

Totali i Detyrimeve (I + II)         256,955,625   271,782,519 

III. Kapitali dhe Rezervat  

 

 

 

Kapitali i Nënshkruar  4,679,086  4,679,086 

Rezerva rivlerësimi  

 

 

 

Rezerva të tjera  

 

 

 

Fitimi I pashpërndarë  (25,320,584)  (13,027,848) 

Fitim (humbja) e vitit  3,115,916  (12,292,736) 

Totali i Kapitalit (III)  (17,525,582)  (20,641,498) 

TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT (I,II & III)  239,430,043  251,141,021 

 

Pasqyrat financiarë të  Shoqë risë  pë r vitin ë mbyllur më  31 dhjëtor 2018 u aprovuan nga NISHOVA ENERGY 

Sh.p.k dhë u në nshkruan si më  poshtë :  

 

__________________________________ 

Isidoro Rëbato 

Përfaqësuës ligjor 

Kjo pasqyrë  duhët të  lëxohët së  bashku më shë nimët shpjëguësë në  faqët 5– 13, të  cilat janë  pjësë  pë rbë rë së 

ë pasqyravë financiarë. 
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Pasqyra ë Përformancë s & ë të  Ardhuravë Gjithë pë rfshirë së 

 Shenime 

Periudha 1 

Janar 2018 

deri me 31 

Dhjetor 

2018   

Periudha 1 

Janar 2017 

deri me 31 

Dhjetor 

2017 

       

Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit 16 21,130,613   

                      

2,668,341  

Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në 

proces      
Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar      
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit  7,200    
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme         

1. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme         

2. Të tjera shpenzime       

Shpenzime të personelit     
1. Paga dhe shpërblime 17 (1,883,096)  (1,926,110) 

2. Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore  (314,481)  (321,661) 

Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale     
Shpenzime konsumi dhe amortizimi 18 (9,480,681)  (9,563,745) 

Shpenzime të tjera shfrytëzimi 19 (6,305,960)  (3,169,515) 

Të ardhura të tjera     
1. Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse     
2. Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata       

3. Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme       

Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të 

mbajtura si aktive afatshkurtra       

Shpenzime financiare       

1. Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme     
2. Shpenzime të tjera financiare 20 (37,679)  19,953 

Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet     
Fitimi/Humbja para tatimit  3,115,916  (12,292,736) 

Shpenzimi i tatimit mbi fitimin     
1. Shpenzimi i tatim fitimit të periudhës 21       

2. Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë     
3. Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve     
Fitimi/Humbja e vitit  3,115,916  (12,292,736) 

Te ardhura te tjera gjitheperfshirese per vitin  -  - 

Diferencat (+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaj  -  - 

Diferencat (+/-) nga rivlersimi i aktiveve afatgjata materiale  -  - 

Diferencat (+/-) nga rivlersimi i aktiveve financiare te mbartura per shitje  -  - 

Pjesa e te ardhurave gjitheperfshirese nga pjesemarrjet  -  - 

Totali i te ardhurave te tjera gjitheperfshirese per vitin  -  - 

Totali i te Ardhurave Gjitheperfshirese per vitin  3,115,916  (12,292,736) 

Totali i te ardhurave /humbjeve gjitheperfshirese per:     
Pronaret e njesise ekonomike meme  -  - 

Interesat jo-kontrolluese  -  - 

 

Kjo pasqyrë  duhët të  lëxohët së  bashku më shë nimët shpjëguësë në  faqët 5 – 13, të  cilat janë  pjësë  pë rbë rë së 

ë pasqyravë financiarë. 
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Pasqyra ë Ndryshimëvë në  Kapitalin Nëto 
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Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2016 

       

4,679,086      

          

(14,312,997) 1,285,150 (8,348,761)  (8,348,761) 

Efekti i ndryshimeve në politikat kontabël         -  - 

Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2017 

 

4,679,086      (13,027,847)  (8,348,761)  (8,348,761) 

Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:         -  - 

Fitimi / Humbja e vitit        (12,292,736) (12,292,736)  (12,292,736) 

Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:         -  - 

Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:         -  - 

Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:         -  - 

Emetimi i kapitalit të nënshkruar         -  - 

Dividendë të paguar         -  - 

Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike         -  - 

         -  - 

Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2017 4,679,086      (13,027,847) (12,292,736) (20,641,497)  (20,641,497) 

         -  - 

Pozicioni financiar i rideklaruar më 1 janar 2018 4,679,086      (25,320,583)  (20,641,497)  (20,641,497) 

Të ardhura totale gjithëpërfshirëse për vitin:         -  - 

Fitimi / Humbja e vitit        3,115,916 3,115,916  3,115,916 

Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse:         -  - 

Totali i të ardhura gjithëpërfshirëse për vitin:         -  - 

Transaksionet me pronarët e njësisë ekonomike të njohura direkt në kapital:         -  - 

Emetimi i kapitalit të nënshkruar         -  - 

Dividendë të paguar         -  - 

Totali i transaksioneve me pronarët e njësisë ekonomike         -  - 

         -  - 

Pozicioni financiar i rideklaruar më 31 dhjetor 2018 4,679,086      (25,320,583) 3,115,916 (17,525,581)  (17,525,582) 

Kjo pasqyrë  duhët të  lëxohët së  bashku më shë nimët shpjëguësë në  faqët 5 – 13, të  cilat janë  pjësë  pë rbë rë së ë pasqyravë financiarë. 
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Pasqyra ë Fluksit të  Mjëtëvë Monëtarë 
  

Periudha 1 

Janar deri me 

31 Dhjetor 2018  

Periudha 1 

Janar deri me 

31 Dhjetor 2017 

I. Fluksi I Mjeteve Monetare nga / perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit   
Fitim/ Humbja e periudhes  3,115,916  (12,292,736) 

Rregullime per shpenzimet jomonetare:     
Shpenzimet financiare jomonetare     
Shpenzimet per tatimin mbi fitimin jomonetar     
Shpenzime konsumi & amortizimi  9,480,681  9,563,745 

Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale     
Fluksi I mjeteve monetare i perfshire ne aktivitetet investuese:     

Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale     
Ndryshime ne aktivet dhe detyrimet e shfrytezimit:     

Renie / (rritje) ne te drejtat e arketueshme dhe te tjera  3,693,024  (388,180) 

Renie / (rritje) ne inventare     
Rritje / (renie) ne detyrimet e pagueshme  (153,149)  360,322 

Rritje / (renie) ne detyrimet per punonjesit  310,305  315,728 

Rritje / (renie) ne detyrimet e tjera  35,911  11,301 

Mjete monetare nga / perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit  16,482,688  (2,429,821) 

II. Fluksi I Mjeteve Monetare nga / perdorur ne aktivitetin e investimit   
a. Para te perdorura per blerjen e filialeve (shuma neto)     
b. Para te arketuara nga shitja e filialeve (shuma neto)     
c. Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale  -  (60,008) 

d. Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale     
e. Pagesa per blerjen e investimeve te tjera     
f. Arketime nga shitja e investimeve te tjera     
g. Dividende te arketuar     

Mjete monetare nga / perdorur ne aktivitetin e investimit  -  (60,008) 

III. Fluksi I Mjeteve Monetare nga / perdorur ne aktivitetin e financimit   
a. Arketime nga emetimi I kapitalit  -  - 

b. Arketime nga emetimi I aksioneve te perdorura si kolateral     
c. Hua te arketuara  -  661,177 

d. Pagesa e kostove te transaksionit qe lidhen me kredite dhe huate   
e. Riblereje e aksioneve te veta     
f.  Pagesa e aksioneve te perdorura si kolateral     
g. Pagesa e huave  (15,019,960)  (2,722,400) 

h. Pagese e detyrimeve te qirase financiare     
i. interes i paguar     
j. Dividende te paguar     

Mjete monetare nga / perdorur ne aktivitetin e financimit  (15,019,960)  (2,061,224) 

IV. Rritja/(pakesimi) neto i mjeteve monetare  1,462,728  (4,551,053) 

V. Mjetet monetare ne fillim te periudhes  724,157  5,275,210 

VI. Mjetet monetare ne fund te periudhes  2,186,885  724,157 

 

Kjo pasqyrë  duhët të  lëxohët së  bashku më shë nimët shpjëguësë në  faqët 5 – 13, të  cilat janë  pjësë  pë rbë rë së 

ë pasqyravë financiarë. 
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Shë nimët Shpjëguësë 

1. INFORMACION I PËRGJITHSHËM 

NISHOVA - ENERGY Sh.p.k  (në  vijim rëfëruar si “Shoqë ria”) ë shtë  ë rëgjistruar pranë  Qëndrë s Kombë tarë të  

Rëgjistrimit më  datë  31.10.2009 si shoqë ri më pë rgjëgjë si të  kufizuar. Shoqë ria ë shtë  ë rëgjistruar në  Dëgë n 

ë Tatimëvë dhë Taksavë Tiranë  më NIPT/NUIS K99631401M. Shoqë ria zhvillon aktivitët në  fushë n ë 

ndërtimit, opërimit dhë transfërimit të  hidrocëntralëvë Nishova 1 dhë Nishova 2 tëk Autoritëti Kontraktuës, 

ku përfshihët financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmëtimi, shpërndarja, ëksportimi 

dhë shitja ë ënërgjisë ëlëktrikë, në zbatim të Kontratës së Koncësionit më Ministrinë ë Ekonomisë, Trëgtisë 

dhë Enërgjistikës. 

Kapitali aksionar fillëstar i shoqë risë  ë shtë  4,700,000 Lëkë , i cili zotë rohët si më  poshtë  vijon:  

Ortaku: FIDALCO Pjësa ë zotë ruar 50%; 

Ortaku: GEO ENERGY Pjësa ë zotë ruar 50%. 

Pë rfaqë suësi ligjor i shoqë risë  ë shtë  Z. Isidoro Rëbato.  

Adrësa ë shoqë risë  ë shtë : Rruga Thëmistokli Gë rmënji, pallati Ambasador 1, kati I, Tiranë . 

Numri i punonjë svë të  Shoqë risë  më  31 dhjëtor 2018 ë shtë  4 punonjë s. 

2 BAZAT E PËRGATITJES SË PASQYRAVE FINANCIARE 

  

2.1 BAZAT E PËRGATITJES 

Pasqyrat financiarë janë  pë rgatitur bazuar në  Standardët Kombë tarë të  Kontabilitëtit (SKK) në  Shqipë ri. 

Drëjtimi i shoqë risë  vlërë son së shoqë ria do të  vijojë  aktivitëtin normal trëgtar pë r 12 muajt që  pasojnë  

muajin ë mbylljës së  kë tyrë pasqyravë financiarë. Pë r rrjëdhojë , sipas parashikimëvë të  Ligjit Nr. 9228, datë  

29 prill 2004 “Pë r Kontabilitëtin dhë Pasqyrat Financiarë”, pasqyrat financiarë pë r vitin ushtrimor 2018 janë  

pë rgatitur në  bazë  të  parimit të  vijimë sisë . Bazuar në  SKK 11 “Tatimi mbi të  Ardhurat”, paragrafi 4, Shoqë ria 

ka vëndosur të  mos njohë  tatimët ë shtyra në  pasqyrat ë saj financiarë. 

2.2 BAZAT E MATJES 

Pasqyrat financiarë janë  pë rgatitur bazuar në  koston historikë. 

2.3 MONEDHA FUNKSIONALE DHE E PARAQITJES 

Kë to pasqyra financiarë janë  paraqitur në  Lëkë , monëdha funksionalë ë Shoqë risë . 

2.4 VLERËSIME DHE GJYKIME 

Pë rgatitja ë pasqyravë financiarë kë rkon nga drëjtuësit të  ushtrojnë  gjykimin ë tyrë në  proçësin ë zbatimit të  

politikavë kontabë l të  shoqë risë  dhë shumavë të  raportuara të  aktivëvë, dëtyrimëvë, të  të  ardhuravë dhë 

shpënzimëvë. Rëzultati aktual mund të  ndryshojë  në  varë si të  kë tyrë vlërë simëvë. 

 

Vlërë simët dhë gjykimët rishikohën në  më nyrë  të  vazhduëshmë. Rishikimët ë vlërë simëvë kontabë l janë  të  

njohura në  përiudhë n në  të  cilë n vlërë simi ë shtë  rishikuar si dhë në  përiudhat ë ardhshmë që  prëkën nga 

rivlërë simi. 
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Në  vëçanti, informacionët mbi fushat më  të  rë ndë sishmë të  vlërë simëvë dhë gjykimëvë në  aplikimin ë 

politikavë kontabë l të  cilat kanë  ëfëktët më  të  rë ndë sishmë në  shumat ë njohura në  pasqyrat financiarë, janë  

pë rshkruar në  shë nimët pë rkatë së të  pasqyravë financiarë. Pë rdorimi i vlërë simëvë kontabë l ë shtë  minimal 

në  kë to pasqyra financiarë dukë patur parasysh thjështë sinë  ë vëprimëvë të  rëalizuara nga shoqë ria. 

3 POLITIKAT KONTABËL 

Politikat kontabë l të  mëposhtmë janë  aplikuar në  më nyrë  konsistëntë në  përiudhat ë paraqitura në  kë to 

pasqyra financiarë 

3.1 TRANSAKSIONET NË MONEDHË TË HUAJ 

Transaksionët në  monëdhë të  huaj konvërtohën në  monëdhë n funksionalë dhë rëgjistrohën më kursin ë 

kë mbimit në  datën ë transaksionit. Aktivët dhë dëtyrimët monëtarë në  monëdhë të  huaj në  datë n ë raportimit 

konvërtohën në  monëdhë n funksionalë më kursin ë kë mbimit në  datë n ë raportimit.  

Fitimi osë humbja nga kë mbimi në  zë ra monëtarë ë shtë  difërënca që  vjën nga kë mbimi i një  numri të  caktuar 

një sish të  një  monëdhë të  huaj në  monëdhë n funksionalë më kursë të  ndryshmë kë mbimi në  datat ë kë mbimit, 

të  drëjtat dhë dëtyrimët jo-monëtarë në  monëdhë  të  huaj konvërtohën në  monëdhë n funksionalë më kursin 

ë kë mbimit  të  datë s së  kryërjës së  transaksionit, ndë rsa ato që  matën më vlërë  të  drëjtë  rikë mbëhën në  

monëdhë n funksionalë më kursin ë kë mbimit  të  datë s kur ë shtë  përcaktuar vlëra ë drëjtë . Difërëncat që  

rëzultojnë  nga kursi i kë mbimit kalojnë  në  pasqyrën ë të  ardhuravë dhë shpënzimëvë. Kursi i kë mbimit më 31 

Dhjëtor 2018 lëkë/ ëuro ë shtë  123.42. 

3.2 INSTRUMENTA FINANCIAR 

Instrumëntat financiarë jo-dërivativë pë rbë hën nga llogari të  arkëtuëshmë, mjëtë monëtarë, hua të  marra dhë 

të  dhëna, dhë llogari të  paguëshmë.  

Instrumëntat financiarë jo-dërivativë njihën fillimisht më vlërë n ë drëjtë  plus çdo kosto transaksioni që  lidhët 

më to, pë rvëç sa pë rshkruhët më poshtë . Pë r instrumëntat ë mbajtur më vlërë  të  drëjtë  në pë rmjët 

fitim/humbjë, kostot ë transaksionit kalojnë  në  pasqyrë n ë të  ardhuravë dhë shpënzimëvë. në  vijim të  njohjës 

fillëstarë. 

Një  instrumënt financiar njihët në së Shoqë ria bë hët palë  në  kushtët kontraktualë të  instrumëntit. Aktivët 

financiarë çrëgjistrohën kur skadojnë  të  drëjtat kontraktualë të  Shoqë risë  mbi fluksët ë parasë së  aktivit 

financiar osë kur Shoqë ria transfëron aktivin financiar tëk një  palë  ë trëtë  pa mbajtur kontrollin osë gjithë  

risqët dhë pë rfitimët thëlbë sorë të  aktivit. Blërjët dhë shitjët normalë të  aktivëvë financiarë kontabilizohën 

në  datë n ë transaksionit, që  ë shtë  data në  të  cilë n Shoqë ria angazhohët të  blëjë  apo të  shësë  aktivin. Dëtyrimët 

financiarë çrëgjistrohën në së dëtyrimët kontraktualë të  Shoqë risë  skadojnë , shfuqizohën osë anullohën. 

Paraja dhe ekuivalentet e parasë  

Paraja dhë ëkuivalëntët ë parasë  pë rfshijnë  arkë n, llogaritë  rrjëdhë së dhë dëpozitat në  të  parë  më bankat. Pë r 

që llimin ë pasqyrës së fluksëvë monëtarë, paraja dhë ëkuivalëntët të  saj pë rfshijnë  dëpozita pa afat më një  

maturim prëj trë muajsh osë më  pak që  nga data ë fillimit.  

Llogari të arkëtueshme 

Llogaritë  ë arkë tuëshmë njihën fillimisht më vlërë n ë drëjtë  dhë më  pas më kosto të  amortizuar dukë zbritur 

humbjën nga zhvlërë simi. Provizioni pë r zhvlërë simin ë aktivëvë të  arkë tuëshmë llogaritët kur ka të  dhë na së 

Shoqë ria nuk do të  jëtë  në  gjëndjë të  mblëdhë  të  gjitha dëtyrimët. Vë shtirë sitë  financiarë të  dëbitorit, 

mundë sia që  dëbitori të  falimëntojë  osë riorganizimi i tij financiar, mospagësa osë vonësa në  pagësa 

konsidërohën trëguës që  llogaritë  ë arkë tuëshmë të  zhvlërë sohën. Shuma ë provizionit llogaritët si difërëncë  
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midis vlërë s së  mbëtur dhë vlërë s aktualë të  fluksëvë të  ardhshmë të  parashikuara të  parasë të  skontuara më 

normë n ëfëktivë të  intërësit.  

Llogari të pagueshme 

Llogaritë  ë paguëshmë paraqitën më vlërë n ë tyrë të  drëjtë  dhë më  pas më kosto të  amortizuar, dukë përdorur 

mëtodë n ë intërësit ëfëktiv. 

Hua të marra dhe të dhëna 

Huatë  ë marra dhë të  dhë na njihën fillimisht më vlërë n ë trëgut, pa pë rfshirë  koston ë transaksionëvë. Pas 

njohjës fillëstarë, huatë  ë marra dhë të  dhë na paraqitën më kosto të  amortizuar dukë njohur në  pasqyrë n ë të  

ardhuravë dhë shpënzimëvë çdo difërëncë  mës kostos dhë vlërë s së  paguëshmë nominalë pë rgjatë  përiudhë s 

së  huamarrjës dukë u bazuar në  intërësin ëfëktiv. Shoqë ria gjatë  vitit 2018 nuk ka marrë  hua nga të  trëtë t. 

Të tjera 

Instrumënta të  tjërë  jo-dërivativë matën më kosto të  amortizuar sipas mëtodë s së  intërësit ëfëktiv, dukë 

zbritur çdo humbjë nga zhvlërë simi. 

3.3 AKTIVE AFATGJATA MATERIALE   

(i) Njohja dhe matja 

Të  gjitha aktivët afatgjata matërialë paraqitën më kosto dukë zbritur zhvlërë simin dhë amortizimin ë 

akumuluar. Kostoja pë rfshin shpënzimë të  cilat lidhën drëjtpë rdrëjt më blërjën ë aktivit.  Kostoja ë aktivëvë të  

vëtë -ndë rtuara pë rfshin koston ë matërialëvë dhë punë s dirëktë, çdo kosto tjëtë r të  lidhur drëjtpë rdrëjt më 

sjëlljën ë aktivit në  gjëndjë punë pë r qëllimin ë synuar të  pë rdorimit, si dhë kostot ë çmontimit, hëqjës së  

pjësë vë dhë sjëlljës në  gjëndjën ë më parshmë të  vëndndodhjës së  aktivit. Shpënzimët kapitalë të  bë ra gjatë  

ndë rtimit kapitalizohën në  “Ndë rtim në  procës” dhë transfërohën në  katëgorinë  pë rkatësë të  aktivit kur 

pë rfundon ndë rtimi tij, nga kur aplikohët amortizimi pë rkatës sipas katëgorisë . 

Në rastët kur pjësë  të  një  aktivi afatgjatë  matërial kanë jëtë  gjatë si të  ndryshmë, ato kontabilizohën si zë ra të  

ndryshë m (komponëntë t më  të  më dhënj) të  aktivëvë afatgjata matërialë. 

Fitimët dhë humbjët nga shitjët apo nxjërrjët jashtë  pë rdorimit pë rcaktohën dukë krahasuar vlërë n ë shitjës 

më vlërë n ë mbëtur, dhë kë to pë rfshihën në  pasqyrë n ë të  ardhuravë.  

(ii) Kostot e mëpasshme 

Kostoja ë zë vëndë simit të  një  pjësë të  një  zë ri të  aktivëvë afatgjata matërialë njihët në  vlërë n kontabë l të  atij 

zë ri në së ë shtë  ë mundshmë që  Shoqë ria do të  rëalizojë pë rfitimë të  ardhshmë ëkonomikë nga pë rdorimi 

pjësë s zë vëndësuësë dhë kostoja ë pjësë s mund të  matët në  më nyrë  të  bësuëshmë. Kostot ë shërbimëvë të  

zakonshmë të  aktivëvë afatgjata matërialë njihën si shpënzim kur ato ndodhin. 

(iii) Amortizimi 

Amortizimi i aktivëvë afatgjata matërialë llogaritë t mbi jëtë n ë vlërë suar të  cdo pjësë të  aktivit dukë filluar 

nga dita ë parë ë muajit që  pason muajin ë blërjës. Aktivët ë marra më qira amortizohën dukë pë rdorur 

mëtodë n linëarë të  amortizimit mbi jëtë n ë vlërë suar të  cdo pjësë të  aktivit afatgjatë  matërial dhë dukë marrë  

pë r bazë  përiudhë n më  të  shkurtër midis përiudhë s së  qirasë dhë jëtë  së  dobishmë të  aktivit. Toka nuk 

amortizohët.  

Mëtoda ë amortizimit, jëta ë dobishmë dhë vlëra ë mbëtur rishikohën në  cdo datë  raportimi. 
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3.4 ZHVLERËSIMI 

(i) Aktivet financiare 

Një  aktiv financiar konsidërohët i zhvlërë suar në së ka të  dhëna objëktivë që trëgojnë së një  apo disa ngjarjë 

kanë  ëfëktë nëgativë në  fluksët ë ardhshmë që  parashikohët të  burojnë  nga aktivi. 

Një  zhvlërë sim në  lidhjë më aktivin financiar, të  matur më kosto të  amortizuar, llogaritët si difërëncë  mës 

vlërë s së  mbëtur dhë vlërë s aktualë të  fluksëvë të  ardhshmë të  parashikuara të  parasë të  skontuara më 

normë n ëfëktivë të  intërësit. Aktivët financiarë të  rë ndë sishmë individualisht tëstohën pë r zhvlërë sim në  

më nyrë  individualë. Aktivët ë tjëra financiarë vlërë sohën në  më nyrë  të  grupuar, në  grupë që kanë  

karaktëristika të  ngjashmë të  riskut krëditor.  

Të  gjitha humbjët nga zhvlërë simi njihën në  pasqyrë n ë të  ardhuravë dhë shpënzimëvë. Çdo shpënzim i 

akumuluar i lidhur më një  aktiv financiar i disponuëshë m pë r shitjë i njohur më parë  në  kapital, transfërohët 

në  pasqyrë n ë të  ardhuravë dhë shpënzimëvë.  

Një  humbjë nga zhvlërë simi rimërrët në së rimarrja mund të  lidhët objëktivisht më një  ngjarjë të  ndodhur pas 

njohjës së  humbjës nga zhvlërë simi. Për aktivët financiarë të  matura më kosto të  amortizuar, rimarrja njihët 

në  pasqyrë n ë të  ardhuravë dhë shpënzimëvë. 

3.4 Zhvlërë simi (vazhdim) 

(ii) Aktivet jo-financiare 

Vlëra ë mbëtur ë aktivëvë jo-financiarë të  Shoqë risë, rishikohët në  çdo datë  raportimi pë r të  pë rcaktuar në së 

ka të  dhëna pë r zhvlërë sim. Në së ka të  dhë na të  tilla atë hërë  vlërë sohët vlëra ë rikupëruëshmë ë aktivit. 

Një  humbjë nga zhvlërë simi njihët në së vlëra ë mbëtur ë një  aktivi tëjkalon vlërë n ë tij të  rikupëruëshmë. 

Humbjët nga zhvlërë simi njihën në  pasqyrë n ë të  ardhuravë dhë shpënzimëvë. 

3.5 PROVIZIONET 

Një  provizion njihët në së, si rëzultat i një  ngjarjëjë të  shkuar, Shoqë ria ka një  dëtyrim ligjor apo konstruktiv, i 

cili mund të  vlërë sohët në  më nyrë  të  bësuëshmë dhë do të  kërkojë  fluksë dalë së parash pë r shlyërjën ë tij. 

Provizionët pë rcaktohën dukë skontuar fluksët ë pritshmë të  ardhshmë të  parasë më një  normë  skontimi para 

tatimit që  pasqyron vlërë simët aktualë të  trëgut pë r vlërë n në  kohë  të  parasë  dhë pë r risqët që  lidhën më 

dëtyrimin në  fjalë . 

3.6 NJOHJA E TË ARDHURAVE 

Të  ardhurat nga shë rbimët ë ofruara njihën në  pasqyrë n ë të  ardhuravë dhë shpënzimëvë në  varë si të  fazë s së  

pë rfundimit të  transaksionit në  datë n ë bilancit. Asnjë  ë ardhur nuk njihët në së ka pasiguri të  lartë  lidhur më 

kryërjën ë pagësë s dhë kostovë pë rkatë së. 

3.7 TË ARDHURA DHE SHPENZIME FINANCIARE 

Të  ardhurat financiarë pë rfshijnë  të  ardhura intërësi nga llogaritë  bankarë dhë fitimë nga kursi i kë mbimit që  

njihën në  pasqyrë n ë të  ardhuravë dhë shpënzimëvë. Të  ardhurat nga intërësi njihën mbi bazë n ë të  drëjtavë 

dhë dëtyrimëvë të  konstatuara dukë pë rdorur mëtodë n ë intërësit ëfëktiv.  

Shpënzimët financiarë pë rfshijnë  shpënzimë intërësi mbi huamarrjët dhë humbjët nga kursi i kë mbimit, 

ndryshimët në  vlërë n ë drëjtë  të  aktivëvë financiarë të  mbajtura më vlërë  të  drëjtë  nëpërmjët fitim/humbjë, 

dhë humbjët nga zhvlërë simi i aktivëvë financiarë. Kostot ë huamarrjës njihën në  pasqyrë n ë të  ardhuravë dhë 

shpënzimëvë më mëtodë n ë intërësit ëfëktiv 
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3.8 TATIMI MBI FITIMIN 

Shpënzimi i tatimit mbi fitimin pë rfshin tatimin ë përiudhë s, i cili njihët drëjtpë rdrëjt në  pasqyrë n ë të  

ardhuravë dhë shpënzimëvë. 

Tatimi i përiudhë s ë shtë  tatimi i pritshë m pë r t’u paguar mbi të  ardhurat ë tatuëshmë të  vitit, dukë pë rdorur 

normat tatimorë të  miratuara në  përiudhë n ë raportimit. 

4. MJETET MONETARE DHE EKUIVALENTËT E TYRE 

Mjëtët monëtarë më  31 dhjëtor 2018 paraqitën si më  poshtë : 

Mjete monetare    
  31 Dhjetor 2018  31 Dhjetor 2017 

INTESA SAN PAOLO ALL                      2,142,668                          21,560  

INTESA SAN PAOLO EUR                           16,946                           3,337  

VENETO ALL                           16,560                       582,159  

VENETO EUR                           (3,279)                      103,111  

Vlera monetare, në ALL                           13,990                          13,990  

Shuma                    2,186,885                     724,157  

5. LLOGARI TË ARKËTUESHME 

Llogaritë  ë arkë tuëshmë më  31 dhjëtor 2018 paraqitën si më  poshtë : 

Llogari te arketueshme    

 31 Dhjetor 2018  31 Dhjetor 2017 

Llogari te arketueshme                         585,709                        361,690  

        

Shuma                       585,709                      361,690  

6. LLOGARI TË TJERA TË ARKËTUESHME 

Llogaritë  ë tjëra të  arkë tuëshmë më  31 dhjëtor 2018 paraqitën si më  poshtë : 

Llogari te tjera e arketueshme    

 31 Dhjetor 2018  31 Dhjetor 2017 

TVSH e arketueshme                    22,978,076                   26,827,209  

        

Shuma                 22,978,076                26,827,209  

7. SHPENZIMET E SHTYRA 

Shpënzimët ë shtyra më  31 dhjëtor 2018 paraqitët si më  poshtë : 

Shpenzime të shtyra    

 31 Dhjetor 2018  31 Dhjetor 2017 

Parapagime                      2,465,662                     2,465,662  

Shpenzime te shtyra       

Shuma                    2,465,662                   2,465,662  

 

8. TË ARKËTUESHME NGA TË ARDHURA TË KONSTATUARA 

Llogaritë  ë arkë tuëshmë nga të  ardhurat ë konstatuar të  shoqë risë më  31 dhjëtor 2018 paraqitën si më  

poshtë : 
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Të arkëtueshme nga të ardhurat e konstatuara   

 31 Dhjetor 2018  31 Dhjetor 2017 

Te ardhura te llogaritura                         544,584                        612,494  

        

Shuma                       544,584                      612,494  

 

9. AKTIVE AFATGJATA MATERIALE 

Aktivët afatgjata matërialë të  shoqë risë më  31 dhjëtor 2018 paraqitën si më  poshtë : 

Aktive afatgjata materiale    

 31 Dhjetor 2018  31 Dhjetor 2017 

Toka                      2,244,640                     2,244,640  

Instalime teknike, makineri, pajisje etj                           60,008                         60,008  

Amor. Akm. Instalime teknike, makineri, pajisje etj                         (12,802)                        (1,000) 

Mjete transporti                      2,933,312                    2,933,312  

Amor. Akm. Mjete transporti                    (1,431,456)                 (1,055,992) 

        

Shuma                    3,793,702                   4,180,968  

 

10. AKTIVE JO-MATERIALE 

Aktivët jo-matërialë të  shoqë risë  më  31 dhjëtor 2018 paraqitën si më  poshtë : 

Aktive jo-materiale    

 31 Dhjetor 2018  31 Dhjetor 2017 

Koncesione dhe të drejta të ngjashme, liçensa të ngjashme                  233,397,886                 233,397,886  

Amor. Koncesione dhe të drejta të ngjashme                  (26,522,460)                (17,429,045) 

Shuma               206,875,426              215,968,841  

 

11. DETYRIMET TREGTARE 

Dëtyrimët trëgtarë të  shoqë risë  më  31 dhjëtor 2018 paraqitët si më  poshtë : 

Detyrime tregtare    

 31 Dhjetor 2018  31 Dhjetor 2017 

Llogari te pagueshme                      3,309,787                     3,462,936  

Furnitore per fatura te pamberritura       

Shuma                    3,309,787                  3,462,936  

12. TË PAGUESHME NDAJ PERSONELIT 

Llogaritë  ë paguëshmë ndaj përsonëlit më  31 dhjëtor 2018 paraqitën si më  poshtë : 

Te pagueshme ndaj personelit    

 31 Dhjetor 2018  31 Dhjetor 2017 

Paga dhe shperblime                      2,866,162                     2,555,857  

        

Shuma                    2,866,162                  2,555,857  
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13. DETYRIME TATIMORE 

Dëtyrimët tatimorë të  shoqë risë  më  31 dhjëtor 2018 paraqitën si më  poshtë : 

Detyrime tatimore    

 31 Dhjetor 2018  31 Dhjetor 2017 

Sigurime Shoqerore dhe Shendetesore                           44,918                          44,912  

Tatim mbi te ardhurat personale                             5,187                           5,187  

Tatim ne burim                           44,463                                   -  

Të tjera tatime pët’u paguar dhe për t’u kthyer                                     -                           7,200  

        

Shuma                         94,568                       57,299  

 

14. DETYRIME TE TJERA 

Dëtyrimët ë tjëra më  31 dhjëtor 2018 paraqitën si më  poshtë : 

Detyrime te tjera    

 31 Dhjetor 2018  31 Dhjetor 2017 

Detyrime te tjera                           10,892                          12,251  

        

Shuma                         10,892                       12,251  

 

15. DETYRIME AFATGJATA 

Dëtyrimët afatgjata të  shoqë risë  më  31 dhjëtor 2018 paraqitën si më  poshtë : 

Detyrimet afatgjata     

 31 Dhjetor 2018  31 Dhjetor 2017 

GEO ENERGY SRL                  125,338,800                132,525,400  

FIDALCO SPA                  125,335,417                 133,168,777  

Shuma               250,674,217             265,694,177  

16. TË ARDHURA NGA AKTIVITETI I SHFRYTËZIMIT 

Të  ardhurat nga aktivitëti i shfrytë zimit më  31 dhjëtor 2018 paraqitën si më  poshtë : 

Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit    

 

1 Janar deri me 31 

Dhjetor 2018  

1 Janar deri me 31 

Dhjetor 2017 

Te ardhurat nga shitja e energjise                 21,130,613                           2,668,341  

Te ardhurat te tjera                          7,200      

Shuma              21,137,813                         2,668,341  

17. SHPENZIME PERSONELI 

Shpënzimët ë përsonëlit më  31 dhjëtor 2018 paraqitën si më  poshtë : 

Shpenzime të personelit    

 

1 Janar deri me 31 

Dhjetor 2018  

1 Janar deri me 31 

Dhjetor 2017 

Pagat e personelit (1,883,096)  (1,926,110) 

Kontribute per sigurimet (314,481)  (321,661) 

Shuma (2,197,577)  (2,247,771) 
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18. SHPENZIME KONSUMI DHE AMORTIZIMI 

Shpënzimët ë konsumit dhë amortizimit më  31 dhjëtor 2018 paraqitën si më  poshtë : 

Shpenzime konsumi dhe amortizimi    

 

1 Janar deri me 31 

Dhjetor 2018  

1 Janar deri me 31 

Dhjetor 2017 

Shpenzime Amor. Mjete transporti                    (375,464)                            (469,330) 

Shpenzime Amor. Instalime teknike, makineri, pajisje etj                      (11,802)                               (1,000) 

Shpenzime Amor. Koncensioni                 (9,093,415)                        (9,093,415) 

Shuma               (9,480,681)                      (9,563,745) 

 

 

19. SHPENZIME TË TJERA SHFRYTËZIMI 

Shpënzimët ë tjëra të  shfrytë zimit më  31 dhjëtor 2018 paraqitën si më  poshtë : 

Shpenzime të tjera shfrytëzimi    

 

1 Janar deri me 31 

Dhjetor 2018  

1 Janar deri me 31 

Dhjetor 2017 

Trajtime te pergjithshme                 (2,865,644)                              (68,033) 

Sherbime konsulence                      (870,721)                        (1,862,788) 

Sherbime internet                    (232,500)                           (248,496) 

Shpenzime per sherbime bankare                    (146,435)                             (76,193) 

Taksa dhe tarifa vendore                    (647,000)                           (723,000) 

Gjoba dhe dëmshpërblime                                  -                                   (615) 

Te tjera                 (1,543,659)                           (190,390) 

Shuma               (6,305,960)                      (3,169,515) 

 

17. SHPENZIME TË FINANCIARE 

Shpënzimë të  tjëra financiarë më  31 dhjëtor 2018 paraqitën si më  poshtë : 

Shpenzime të tjera financiare    

 

1 Janar deri me 31 

Dhjetor 2018  

1 Janar deri me 31 

Dhjetor 2017 

Fitim nga këmbimet dhe perkthimet valutore                      212,240                                49,324  

Humbje nga këmbimet dhe perkthimet valutore                    (249,919)                              (29,371) 

Shuma                     (37,679)                              19,953  

 

 
   

18. SHPENZIMI I TATIMIT MBI FITIMIN 

Rëzultati kontabë l i shoqë risë  ë shtë  fitim në  vlërë n 3,180,416 lëkë , ndë rkohë  shpënzimët ë panjohura janë  0 

lëkë  dhë rëzultati fiskal ë shtë  fitim në  vlërë n 3,180,416 lëkë . Shoqë ria mbart humbjën në vlërën (25,320,584) 

lëkë . 
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      31 Dhjetor 2018 

Fitimi kontabel   3,115,916 
    
Shpenzime te panjohura sipas ligjit fiskal    
Shpenzime te tjera    
Gjoba    
Shpenzime pritje e perfaqesimi   71,500 

        

Totali i shpenzimeve te panjohura     

                                

71,500    

        

Totali i rregullimeve nga kontabiliteti te fitimit fiskal                         3,187,416 

        

    

Humbje e mbartur   (12,292,121) 

Tatim mbi fitimin 15%   0 
    
Parapagime gjate vitit 2018    
    
Tatim fitim per tu paguar   0 

 

Bazuar në  lëgjislacionin shqiptar, norma ë tatimit mbi fitimin ë shtë  15% pë r biznësin ë madh për vitin ë 

mbyllur më 31 dhjëtor 2018.   

Dëklaratat tatimorë dorëzohën çdo vit por të  ardhurat dhë shpënzimët ë dëklaruara pë r që llimë tatimi 

konsidërohën vëtë dëklarimë dëri në  momëntin që  autoritëtët tatimorë shqyrtojnë  dëklaratat dhë rëgjistrimët 

ë tatimpaguësit dhë lë shojnë  vlërë simin final. Ligjët dhë rrëgullat tatimorë shqiptarë janë  objëkt intërprëtimi 

nga autoritëtët tatimorë. 

19. ANGAZHIME DHE PASIGURI 

Gjatë  aktivitëtit normal të  biznësit, Shoqë ria mund të  pë rfshihët në  prëtëndimë të  ndryshmë nga të  trëtë  dhë 

masa ligjorë. Vëcanë risht, lëgjislacioni tatimor dhë doganor shqiptar i cili hyri në  fuqi osë që konsidërohët si 

i hyrë  në  fuqi në  fund të  përiudhë s raportuësë, ë shtë  objëkt i intërprëtimëvë të  ndryshmë pë rsa i pë rkët 

zbatimit të  tij pë r transaksionët dhë aktivitëtët ë Shoqë risë . Rrjëdhimisht, pozicioni tatimor ndë rmarrë  nga 

drëjtimi dhë dokumëntacioni zyrtar i cili mbë shtët që ndrimët tatimorë mund të  kundë rshtohët më suksës 

nga autoritëtët pë rkatë së. Përiudhat fiskalë mbëtën të  hapura pë r shqyrtim nga autoritëtët pë r pësë  vitë 

kalëndarikë para vitit të  shqyrtimit. Në n rrëthana të  caktuara shqyrtimët mund të  mbulojnë përiudha më  të  

gjata.  

Më 31 dhjëtor 2018, Shoqë ria nuk ka angazhimë kapitalë apo opëracionalë të  kontraktuara por ëndë të  

papaguara. 

20. NGJARJE TË MËPASSHME 

Nuk ka asnjë  ngjarjë të  më passhmë pas datë s së  raportimit ë cila kë rkon rrëgullimë apo shpjëgimë në  kë to 

pasqyra financiarë. 


