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Raporti i Auditorit të Pavarur
Për Menaxhmentin dhe Aksionaret e Kompanisë Rajonale të Ujit “Hidroregjioni Jugor”
SHA, Prizren
Ne kemi audituar pasqyrat financiare përcjellëse të Kompanisë Rajonale të Ujit “Hidroregjioni
Jugor” SH.A Prishtinë (tutje referohet si “Kompania”) që përbëhen nga Bilanci i Gjendjes me 31
Dhjetor 2010, Pasqyra e të ardhurave, Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet dhe Pasqyra e rrjedhës së
parasë për vitin qe përfundon, dhe përmbledhjen e politikave kryesore të kontabilitetit dhe
shënimet tjera sqaruese, të përfshira ne faqet 5 deri 19.

Përgjegjësit e menaxhmentit për pasqyrat financiare

Menaxhmenti ёshtё pёrgjegjёs për përgatitjen dhe prezantimin e drejt të këtyre pasqyrave
financiare nё përputhje me Standardet Ndërkombëtare te Raportimit Financiar (SNRF). Kjo
pёrgjegjёsi pёrfshinё: dizajnimin, implementimin dhe mirёmbajtjen e kontrollit tё mbrendshёm qё
ёshtё i rёndёsishёm pёr pregaditjen dhe prezentimin e drejtё tё kёtyre pasqyrave financiare që janë
të liruara nga gabimet materiale, qoftë nga mashtrimi apo gabimi, zgjedhjes dhe aplikimit tё
politikave të duhura kontabёl; dhe bërja e vlerësimeve kontabël qe janë të arsyeshme për
rrethanat.

Përgjegjësia e Auditorit

Pёrgjegjёsi e jona ёshtё të shprehim një mendim nё këto pasqyra financiare bazuar nё auditimin
tonё. Përveç diskutimeve në paragrafët në vijim, ne zhvilluam auditimin nё përputhje me
Standardet Ndёrkombёtare tё Auditimit. Këto standarde kёrkojnё qё ne të përmbushim kёrkesat
etike dhe planifikojmë dhe zhvillojmë auditimin pёr tё arritur siguri tё arsyeshme mbi atë se a janë
pasqyrat financiare tё liruara nga gabimet materiale. Auditimi pёrfshinё performimin e
procedurave qё tё arrijmё evidencё audituese rreth shumave dhe shpalosjeve nё pasqyrat
financiare. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i auditorit, pёrfshirё vlerёsimin e riskut të
gabimeve materiale tё pasqyrave financiare, qoftё nga gabimi apo mashtrimi.
Nё bёrjen e kёtyre vlerёsimeve tё riskut, auditori merr në konsiderim kontrollin e mbrendshёm
relevant pёr pregaditjen dhe prezentimin e drejtё tё pasqyrave financiare tё Kompanisё nё mёnyrё
qё tё dizajnoj procedurat e auditimit qё janё tё duhura për rrethanat, por jo pёr qёllim tё dhënies
sё njё mendimi nё efikasitetin e kontrollit tё brendshëm të Kompanisё. Auditimi gjithashtu
pёrfshinё vlerёsimin e duhur tё politikave të kontabiletit tё pёrdorura dhe arsyeshmëria e
vlerёsimeve kontabël tё bёra nga menaxhmenti, si dhe vlerёsimi i prezentimit tё pёrgjithshёm tё
pasqyrave financiare.
Ne besojmë që dëshmia audituese që kemi siguruar ёshtё e mjaftueshme dhe e duhur që të ofrojë
bazë për mendimin tonë.

Bazat për mendimin e kualifikuar
1. Siç është shpalosur në Shënimin 3 të pasqyrave financiare përcjellëse më 31 Dhjetor
2010, vlera bartëse neto e pronës, impianteve dhe pajisjeve të Kompanisë është 13,226
mijë Euro (2009; 13,941). Prona, impiantet dhe pajisjet e Kompanisë janë bartur në
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koston e tyre ose në rivlerësim minus zhvlerësimi i akumuluar dhe humbjet e akumuluara
të dëmit. Megjithatë, politika e kontabilitetit në lidhje me matjet pasuese për provizionin e
dëmit në asetet objekte të zhvlerësimit siç është shpalosur në shënimin 2.3, kërkon nga
manaxhmenti të kryejnë testimin e “dëmit” kurdo që ka indikacione te cilat munde te
tregojnë që vlera bartëse e tyre nuk mund te rikuperohet. Ne nuk ishim në gjendje të
kënaqim vetveten se ky testim është kryer mbi zërat e rëndësishëm të pronës, impianteve
dhe pajisjeve të Kompanisë në datën e bilancit të gjendjes pasi qe ka indikacione qe
tregojnë që vlera bartëse e tyre nuk mund te rikuperohet , baza e zhvlersimit te ketyre
aseteve eshte ma e madhe sesa indikatoret qe deshmojn se sa keto asete i sjellin perfitime
kompanisë, kjo është nje nga komponentet kryesore që Kompania operon me humbje .
Prandaj, ne nuk ishim në gjendje të kënaqim vetveten me vlerën bartëse neto të pronës,
impianteve dhe pajisjeve të Kompanisë më 31 Dhjetor 2010.
2. Siç është shpalosur më tej në Shënimin 5 të pasqyrave financiare përcjellëse, më 31
Dhjetor 2010 përfshirë në totalin e të arkëtueshmeve tregtare dhe të tjera të Kompanisë,
bilanci i të arkëtueshmeve tregtare është 2,205 mije euro (31 Dhjetor 2009; 1,612 mije
euro) neto nga provizionet për borxhe te këqija dhe te dyshimta ne vlere prej 2,178 mije
euro. Ne nuk ishim në gjendje, duke aplikuar procedurat standarde dhe alternative të
auditimit, të vërtetojmë validitetin e këtij bilanci deri në datën e bilancit të gjendjes.
Veç kësaj, dhe në lidhje me bilancin e provizionit të dëmit të të arkëtueshmeve, kompania
nuk ka analiza te mjaftueshme te cilat mbështesin parashikimet e menaxhmentit te bëra
ne relacion me saldon e provizionit te borxheve te këqija dhe te dyshimta. Prandaj, ne
prapë nuk ishim në gjendje të arrijmë një siguri të arsyeshme për vlerën bartëse neto të të
arkëtueshmeve tregtare të kompanisë më 31 Dhjetor 2010.
3. Siç është shpalosur më tej në Shënimin 4 të pasqyrave financiare përcjellëse, më 31
Dhjetor 2010 vlera neto e stoqeve është 186 mije euro. Kompania ka kthyer provizionim
e stoqeve i cili ne total kap vleren 184 mije euro, kthimi i provizionimit eshte bere pa
analiza mbeshtetese dhe kompania nuk ka njohur më ndonje provizion per stoqe te
ngadalshme. Ne nuk ishim në gjendje, duke aplikuar procedurat standarde dhe
alternative të auditimit, të vërtetojmë validitetin e vleres së stoqeve deri në datën e bilancit
të gjendjes.
4. Gjate auditimit ton ne kemi verejtur qe kompania përllogaritë dhe paguan Tatimin mbi
Vleren e Shtuar bazuar ne arkëtimin e mjeteve ne para te gatshme nga faturimi i bërë.
Bazuar ne Ligjin Nr. 03L-146 për Tatimin mbi Vleren e Shtuar, Kompanite jane te
obliguara te përllogarisin dhe paguajnë Tatimin mbi vleren e shtuar ne faturimin e bërë,
ndërsa ju lejohen te zbritshme borxhet me te vjetra se gjashtë muaj.
5. Kompania nuk ka njohur ndonjë aset apo detyrim te tatimit te shtyrë dhe në të njëjtën
kohë as shpenzim apo fitim te tatimit të shtyrë në pasqyrat e saj financiare për vitin që
përfundon më 31 Dhjetor 2010 ashtu siç kërkohet me Standardin Ndërkombëtar te
Kontabilitetit numer 12 “Tatimet ne te Ardhura”. Ne mungese te procedurave alternative
te auditimit ne nuk ishim ne gjendje te percaktojm nivelin e korrigjimeve, nese do kishte
pasur, te cilat do te kishin qene te nevojshme me qellim te regjistrimit te tatimeve ne
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përputhje me Standardin Ndërkombëtar te Kontabilitetit numer 12 “Tatimet ne te
Ardhura”.

Mendimi
Në mendimin tonë, përveç çështjeve të diskutuara në paragrafët më lart, pasqyrat financiare të
Kompanisë prezantojnë në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar të
Kompanisë më 31 Dhjetor 2010, si dhe performancёn financiare të saj, ndryshimet në ekuitet dhe
rrjedhën e parasë së saj për vitin që përfundon ne ketë datë në përputhje me Standardet
Ndërkombëtare te Raportimit Financiar.
Çështjet e theksuara
Duke mos e kualifikuar mendim tone, ne tërheqim vëmendjes si më poshtë:
Siç është shpalosur në Notën 13 të pasqyrave financiare përcjellëse, librat dhe regjistrimet
tatimore të Kompanisë nuk janë audituar nga Autoriteti tatimor për vitin që përfundon që 31
Dhjetor 2010. Si rrjedhoje e kësaj, detyrimet tatimore të Kompanisë nuk mund të konsiderohen të
finalizuara. Provizionet për taksat shtesë dhe gjobat, nëse ka ndonjë, nuk mund të përcaktohen
me ndonjë saktësi të arsyeshme, në këtë fazë.

Audit & Conto,
_____________
Ymer Shatri
16 Maj, 2011
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Kompania Rajonale e Ujit “Hidroregjioni Jugor” Sh.a, Prizren
Pasqyrat Financiare me dhe për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor 2010

Bilanci i gjendjes
2010

(000 EURO)
Me 31 Dhjetor
2009

3

13,226
13,226

13,941
13,941

4

186

8

5
6

2,205
22

1,612
43

2,413

1,663

15,639

15,604

7
7

15,000
(1,491)
(533)
12,976

15,073
(1,178)
(570)
13,325

8

303
303

175
175

9

945
1,415
2,360

815
1,289

2,663

2,279

15,639

15,604

Shënimi
Pasuritë
Pasuritë jo qarkulluese
Prona, impiantet dhe pajisjet
Pasuritë qarkulluese
Stoqet, neto
Llogarite e arkëtueshme dhe kërkesat
tjera, neto
Paraja dhe ekuivalentet e parasë
Totali i pasurive
Ekuiteti dhe detyrimet
Ekuiteti
Kapitali dhe rezervat
Fitimet (Humbjet) e Akumuluar
Fitimi (Humbja) e vitit
Totali i ekuitetit
Detyrimet
Detyrimet jo qarkulluese
Huat qe bartin interes
Grantet e Shtyera
Detyrimet qarkulluese
Llogarite e pagueshme dhe te tjera
Tatimet e pagueshme
Totali i detyrimeve
Totali i ekuitetit dhe detyrimeve

2,104

Këto pasqyra financiare janë aprovuar nga Menaxhmenti i Kompanisë më 31 Mars 2011
dhe nënshkruar nga:

Z. Besim Baraliu
Drejtor Gjeneral

Z. Liman Gashi
Drejtor Financiar
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Kompania Rajonale e Ujit “Hidroregjioni Jugor” Sh.a, Prizren
Pasqyrat Financiare me dhe për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor 2010

Pasqyra e të ardhurave
(000 EURO)
Shënimi

Të hyrat operative
Te hyrat nga shitjet
Te hyrat nga grantet
Të hyrat tjera operative
(Shpenzimet) operative
Shpenzimet e pagave
Shpenzimet e zhvlerësimit
Asetet vetanake te rivleresuara
Asetet donacion para 2009
Asetet donacion 2009 -2010
Total shpenzimet e zhvlerësimit
Energjia elektrike & karburantet
Shpenzimet tjera operative
Lejimet për borxhet e këqija dhe te
Dyshimta

10
8

2,806
47
55

2,733
23

2,908

2,756

(1,096)

(959)
(808)

12

(815)
(47)
(73)
(935)
(601)
(395)

(108)
(916)
(557)
(354)

5

(414)

(540)

(3,441)

(3,326)

(533)

(570)

(533)

(570)

11
3
3
3
3
3

Total shpenzimet operative

Fitimi / (Humbja) para tatimit
Tatimi në fitim
(Humbja)/Fitimi i vitit

Për vitin qe përfundon me 31
Dhjetor
2010
2009

13

Shënim:3
Humbja ne pasqyren e te ardhurave ne shumë prej 533 mij euro është si rezultat i vlerës se lart te
shpenzimeve te zhvlersimit te aseteve te cilat jan rivlerësuar ne vitin 2007 nga Kompanija “ Grand
Thornton”. Vlera e zhvlersimit per asetet e vlersuara eshte ne shum prej 815 mij euro, me te cilen
ngarkohen shpenzimet totale te KRU-së.
Asetet e rivleresuara nuk jane duke gjeneruar te hyra te mjaftueshme per mbulimin e shpenzimeve
te Kompanisë, çka nënkupton se vlera e aseteve është e mbivlerësuar.
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Kompania Rajonale e Ujit “Hidroregjioni Jugor” Sh.a, Prizren
Pasqyrat Financiare me dhe për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor 2010

Pasqyra e rrjedhës së parasë
Shënimi
Aktivitetet Operative
Fitimi (Humbja ) para tatimit
Përshtatur për:
Te hyrat nga grantet
Kthimi i provizionimit te stoqeve
Zhvlerësimin
Lejimet për borxhet e këqija

8
3
5

Fitimi operativ para ndryshimeve
në kapital punues
Ndryshimet në kapitalin punues:
Stoqet
Të arkëtueshmet e tjera tregtare
Detyrimet e tjera dhe tregtare

4
5
9

(000 EURO)
Viti qe përfundon me 31 Dhjetor
2010

2009

(533)

(570)

(47)
184
934
414

(23)

952

863

(178)
(1,006)
255

(8)
(1,221)
348

(929)

(881)

916
540

Aktivitetet Investuese
Blerja e pronës, impianteve dhe
pajisjeve

3

(220)
(220)

(242)
(242)

Aktivitetet Financuese
Huat afatgjata
Grantet e pranuara

8

175

198

175

198

(21)

(62)

Ndryshimet neto në para dhe
ekuivalentët e parasë
Paraja dhe ekuivalentët e parasë në
fillim

6

43

104

Paraja dhe ekuivalentët e parasë
në fund

6

22

43
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Kompania Rajonale e Ujit “Hidroregjioni Jugor” Sh.a, Prizren
Pasqyrat Financiare me dhe për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor 2010

Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet

Me 01 Janar, 2009

Kapitali
aksionar

Rezervat
kapitale

Fitimet (Humbjet)
e akumuluara

Totali

25

15,110

(1,240)

13,895

(570)

(570)

(62)

62

-

Fitimi /Humbja e vitit
Zhvlerësimi i aseteve te
rivlerësuara (rezervat
kapitale)
Me 31 Dhjetor, 2009

25

15,048

(1,748)

13,325

Me 01 janar 2010
Fitimi /Humbja e vitit

25

15,048

(1,748)
(533)

13,325
(533)

184

184

(73)

73

0

14,975

(2,024)

12,976

Korrigjimi per kthimin e
provizionimit te stoqeve
Zhvlerësimi i aseteve te
rivlerësuara (rezervat
kapitale)
Me 31 Dhjetor, 2010

25

9

Kompania Rajonale e Ujit “Hidroregjioni Jugor” Sh.a, Prizren
Shënime për Pasqyrat Financiare me dhe për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor 2010

1. Të Përgjithshme
Kompania Rajonale e Ujit “Hidroregjioni Jugor” SHA, Prizren (“Kompania”) është shoqëri
aksionare e inkorporuar në Kosovë më 29 Maj 2007, si vazhdimsi e Projektit për Inkorporimin e
Sektorit të Ujit në Kosovë. Kompania është vartëse në pronësi të plotë e Kompanisë Rajonale të
Ujit “Hidroregjioni Jugor” Holding SHA dhe pasardhëse legale e Kompanisë Publike
“Hidroregjioni Jugor”, Prizren. Adresa e zyrës qëndrore të regjistruar është Rr. Vatrat shqiptare
p.n., Prizren, Kosovë.
Kapitali fillestar i regjistruar i Kompanisë është 25,000 Euro. Librat e Kompanisë janë hapur më
01 Janar 2007 bazuar në Pasqyrën e Gjendjes Fillestare, pastaj Raporti i Studimit Financiar po
ashtu edhe të dhënat nga vlerësimi i bërë me 01 Janar 2007 nga Consortium Curtis, MalletPrevost, Colt & Mosle LLP USA Neë York dhe Grant Thornton Consulting DOO Maqedoni –
Shkup (“Konsortiumi”).
Kompania mbledh, pastron dhe shpërndan ujin në komunat e Prizrenit, Suharekë, Dragashit, dhe
Malishevës. Numri mesatar i të punësuarve të Kompanisë gjatë vitit 2010 është 203 (2009; 188).

2. Politikat e kontabilitetit
Në vijim janë politikat themelore të kontabilitetit të adoptuara në përgatitjen e këtyre pasqyrave
financiare.

2.1 Bazat e përgatitjes
Këto pasqyra janë përgatitur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar
(SNRF). Pasqyrat financiare janë përgatitur nën marrëveshjen e kostos historike, ndërsa e
modifikuar për paraqitjen e pronës, impianteve dhe pajisjeve në shumat e rivlerësuara sikurse janë
të përshkruara tutje në këtë shënim.
Këto pasqyra janë përgatitur nën pohimin se Kompania do të vazhdojë vijueshmërinë e saj se
paku ne 12 muajt e ardhshëm.
Operacionet e Kompanisë janë të varura dhe të mbështetura nga grante me fonde të ndryshme.
Menaxhmenti i konsideron të mjaftueshme fondet e jashtme që do të jenë të mundshme në te
ardhmen te cilat do ti mundësojnë Kompanisë pagesën e borxheve të tyre me kohë.
Përgatitja e pasqyrave financiare në përputhje me IFRS-të kërkon nga menaxhmenti të bëjë
vlerësimet dhe parashikimet të cilat ndikojnë në shumat e raportuara të aseteve dhe detyrimeve
dhe shpalosjet e pasurive dhe detyrimeve kontingjente në datën e pasqyrës financiare dhe shumat
e raportuara te të ardhurave dhe shpenzimeve përgjatë periudhës së raportuar. Këto vlerësime
janë bazuar në informatat e disponueshme në datën e pasqyrave financiare. Rezultatet aktuale
mund të ndryshojnë nga ato të vlerësuara.
Këto pasqyra financiare janë përgatitur për vitin që përfundon më 31 Dhjetor 2010. Të gjitha të
dhënat janë të shfaqura nё mija euro (000 Euro) vetëm nëse nuk qëndron ndryshe. Me 01 Janar
2007 Kompania ka filluar me aktivitetet biznesore sipas statutit legal të ri – shoqëri aksionare.
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Kompania Rajonale e Ujit “Hidroregjioni Jugor” Sh.a, Prizren
Shënime për Pasqyrat Financiare me dhe për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor 2010

2.1

Adoptimi i Standardeve të reja dhe të reviduara

Gjate vitit 2007, Kompania ka adaptuar tё gjitha Standardet e reja dhe të reviduara si dhe
interpretimet e lëshuara nga Bordi i Standardeve Ndёrkombёtare të Kontabilitetit (BSNK) dhe të
Komitetit Interpretues Ndёrkombёtar të Raportimit Financiar (KINRF) të (BSNK) të cilat janë
relevante nё aktivitetet e saj dhe efektive për periudhat raportuese vjetore duke filluar prej 1
Janarit 2007. Adaptimi i Standardeve të reja dhe të reviduara dhe Interpretimet nuk kane rezultuar
nё ndryshimet e politikave të kontabilitetit të Kompanisë.

2.1

Monedhat e huaja

Transaksionet në monedha te huaja fillimisht regjistrohen në monedhën aktuale pastaj
konvertohen me kursin e këmbimit në datën e kryerjes se transaksioneve. Vlerat e Aseteve dhe
detyrimeve në monedha të huaja janë konvertuar duke përdorur kursin e këmbimit në datat e
bilancit të gjendjes. Fitimet dhe humbjet e ndodhura nga shkëmbimet valutore paraqiten në
pasqyrën e të Ardhurave dhe shpenzimeve.

2.2

Prona, Impiantet dhe pajimet

Zërat e pronës, impianteve dhe pajisjeve ekzistuese me 01 Janar 2007 janë bartur sipas rivlerësimit
të bazuar në vlerësimin e bërë nga vlerësues të pavarur, minus zhvlerësimi i akumuluar pasues.
Efekti i rivlerësimit është vendosur në llogarinë e kapitalit. E gjithë prona, impiantet dhe paisjet
tjera janë paraqitur sipas kostos zbritur për zhvlerësimin e akumuluar. Kosto paraqet shpenzimet
që i atribuohen direkt përvetësimit të njësive (zërave).
Kostot pasuese janë përfshirë në vlerën bartëse të aseteve apo janë njohur si asete te veçanta, siç
ka qene me e përshtatshme, vetëm atëherë kur përfitime ekonomike të mundshme lidhur më këtë
mund të rrjedhin në Kompani dhe kostoja e mjetit mund të matet besueshëm. Të gjitha kostot
tjera për riparime dhe mirëmbajtje ngarkohen në pasqyrën e të ardhurave gjatë periudhës
financiare në të cilën kanë ndodhur.
Toka nuk është e zhvlerësuar. Zhvlerësimi në pasuritë tjera është bërë me metodën drejtvizore
për të alokuar kostot e tyre ose shumat e rivlerësuara të vlerave të mbetura mbi jetën e përdorimit
të parashikuar siç vijon:

Ndërtesat
Pajisje dhe makineria
Kompjuterët, Pajisjet e Zyrës,

2.3

5%
15%
20%

Dëmet e pasurive jo-financiare

Pasuritë të cilat kanë jetë përdorimi të padefinuar nuk janë subjekt i zhvlerësimit dhe testohen çdo
vit dëmet e tyre. Pasuritë të cilat janë subjekt zhvlerësimi rishikohen për dëmet kurdo që ka
indikacione te cilat munde te tregojnë që vlera bartëse e tyre nuk mund te rikuperohet.
Humbjet nga dëmet janë njohur ne shumen për te cilën vlera bartëse e asetit e tejkalon vlerën e tij
te rikuperueshme. Vlerë e rikuperimit merret me e larta e vlerës fer te shitjes se atij aseti minus
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kosto për shitjen apo vlera e kostos historike. Për qëllime të vlerësimit të dëmeve, pasuritë janë të
grupuara në nivelin më të ulët prej nga janë identifikuara ndaras rrjedhat e parasë (gjenerimi i
njësive të parasë). Pasuritë jo financiare të cilat janë dëmtuar janë rishikuar për mundësinë e
rikthimit të dëmeve në secilën datë raportimi.

2.4

Asetet dhe detyrimet financiare

Asetet dhe detyrimet financiare te prezantuara ne bilancin e gjendjes përfshijnë paranë,
ekuivalentet e parasë, llogarite e arkëtueshme dhe detyrimet. Kompania klasifikon instrumentet e
saja financiare si asete, detyrime apo ekuitet ne përputhje me substancën e marrëveshjes relevante.
Fitimet apo humbjet e interesit te ndërlidhura me instrumentet financiare te klasifikuara si asete,
detyrime apo ekuitet janë te prezantuara si te hyra apo shpenzime, respektivisht.
Blerjet dhe shitjet e mjeteve financiare njihen në datën e tregtimit – data kur Kompania kryen
blerjen apo shitjen.

2.5

Vlera fer e aseteve dhe detyrimeve kontigjente

Vlera bartëse e reflektuar në bilancin përcjellës të parasë dhe ekuivalenteve të parasë, të të
arkëtueshmeve dhe detyrimeve afatshkurtra përafron vlerën e tyre reale për shkak të maturimit
relativisht të shkurtë të këtyre instrumenteve financiare..

2.6

Llogarite e arkëtueshme dhe kërkesat tjera

Të arkëtueshmet tregtare njihen në fillim në vlerën e tyre reale dhe paraprakisht të matura me
koston e amortizimit duke përdorur metodën efektive të interesit, minus provizionin për dëme.
Provizioni për dëmet e të arkëtueshmeve tregtare është vendosur aty ku ka dëshmi të
mjaftueshme që Kompania nuk do të jetë në gjendje ti mbledh të gjitha shumat sipas kushteve
origjinale të të arkëtueshmeve. Vështërsit e mëdha financiare të debitorit, me gjasë që debitori të
bankrotoj apo të riorganizohet financiarisht, mospagesa apo gabimi në pagesa (që vonohen më
shumë se 30 ditë) konsiderohen si indikator që të arkëtushmet tregtare janë dëmtuar.
Shuma e provizionit është diferenca në mes vlerës bartëse te aseteve dhe vlerës prezente te
vlerësuar te rrjedhës së parasë së ardhshme, e zbritur në normën origjinale efektive të interesit.
Asetet me maturi afatshkurtër nuk janë zvogëluar.
Vlera bartëse e aseteve zvogëlohet përmes përdorimit të një kontoje për lejim, dhe shuma e
humbjes njihet në pasqyrën e të ardhurave në koston e „shitjeve dhe të marketingut‟. Kur një e
arkëtueshme tregtare është e pambledhshme, shlyhet kundër kontos për lejimet e të arkëtushmeve
tregtare. Kthimi i pastajshëm i shumave, më parë të shlyera kreditohen kundër „shpenzimeve tjera
operative‟ në pasqyrën e të ardhurave.

2.7

Paraja dhe ekuivalenet e parasë

Paraja dhe ekuivalentet e parasë përfshijnë paranë në banka dhe në dorë. Për qëllime të pasqyrës
së rrjedhës së parasë, paraja dhe ekuivalentet e parasë përbëhet nga paraja dhe ekuivalentet e
parasë të definuar si më lartë.
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2.8

Stoqet

Vlera e stoqeve paraqet me te ulëtën e kostos apo vlerës neto të realizueshme. Vlera neto e
realizueshme është çmimi shitës në rrjedha të zakonshme të biznesit, zvogëluar për koston e
kompletimit, marketingut dhe shpërndarjes. Kostoja parimisht është përcaktuar në baza të
çmimit mesatar.

2.9

Kapitali Aksionar

Kapitali aksionar është përcaktuar duke përdorur vlerën nominale të aksioneve që janë lëshuar.
Rezervat
Rezervat paraqesin ndryshimet ndërmjet kapitalit aksionar të regjistruar dhe vlerës neto të aseteve
siç është përcaktuar nga vlerësimi i pavarur në datën e inkorporimit të Kompanisë.

2.10 Beneficionet e punëtorëve
Kompania kontribuon për punëtorët e saj në planet pas pensionimit si janë të përshkruara nga
legjislacioni i sigurimit shoqëror miratuara nga Kuvendi i Kosovës. Kontributet, bazuar në paga,
bëhen tek , Trusti i Kursimeve Pensionale Kosvës(TKPK). Nuk ka ndonjë detyrim shtesë lidhur
me këto plane dhe këto skema konsiderohen si plan i caktuar i kontributeve. Pas pensionimit
punëtorëve ju takojn 2 paga shtesë si beneficion.

2.11

Llogarite e pagueshme dhe detyrimet tjera

Të pagueshmet tregtare dhe te tjera njihen në vlerën reale dhe më pas maten me koston e
amortizimit duke përdorur metodën efektive të interesit.

2.12 Tatimi në fitim rrjedhës dhe i shtyrë
Tatimi në fitim rrjedhës kalkulohet në bazë të ligjit për tatime në fuqi deri në datën e bilancit të
gjendjes.
Tatimi në fitim i shtyrë është parashikuar në tërësi, duke përdorur metodën e detyrimeve, në
arritjen e diferencave të përkohshme në mes të bazës së taksave të pasurisë dhe detyrimeve dhe
vlerën bartëse të tyre për qëllime të prezantimit në pasqyrat financiare. Tatimi i shtyrë përcaktohet
duke përdorur normën e tatimit që është në fuqi deri në datën e bilancit të gjendjes dhe pritet të
aplikohet kur pasuria prej tatimit të shtyrë të realizohet apo detyrimi i tatimi të shtyrë është
përcaktuar.
Kompania nuk ka njohur asnjë detyrim apo pasuri për tatim të shtyrë më 31 Dhjetor 2010.

2.13 Njohja e të hyrave dhe shpenzimeve
Të hyrat njihen kur është mundësia e përfitimeve ekonomike lidhur me rrjedhën e transaksioneve
te ndërmarrjes dhe kur shuma e të hyrave mund te matet besueshëm. Te hyrat njihen sipas parimit
akrual, ne momentin e fitimit.
Shpenzimet operative njihen ne pasqyrën e të ardhurave në kryerjen e shërbimit ose në datën e
origjinës. Shpenzimet njihen sipas parimit akrual, ne momentin e ndodhjes.
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2.14 Grantet Qeveritare
Grantet nga qeveria njihen ne vleren reale kur ka një siguri te arsyeshme që grantet do të mirren
dhe Kompania do të përbush kushtet e bashkangjitura.
Grantet qeveritare në lidhje me shpenzime janë të shtyera dhe njihen në pasqyrën e të ardhurave
ne periudhën ne te cilën kane ndodhur shpenzimet për te cilat ka qene i dedikuar granti.
Grantet qeveritare në lidhje me blerjen e pronës, impianteve dhe pajisjeve janë të përfshira në
detyrime jo qarkulluese si grant qeveritar i shtyre dhe janë kredituar ne pasqyrën e të ardhurave në
baza drejt-vizore sipër jetës së pritur për pasuritë e lidhura.

2.15 Provizionet
Provizioni njihet kur Kompania ka një obligim të tanishëm si rezultat i ngjarjeve të kaluara dhe
mundësia është që një rrjedhje e burimeve të mishëroj beneficionet ekonomike që do të jenë të
kërkuara që të shlyhet obligimi dhe një vlerësim i besueshëm mund të bëhet në shumën e
obligimit.

2.16 Detyrimet kontingjente
Detyrimet kontigjente nuk janë njohur në pasqyrat financiare. Ato shpalosen përveç në rastet kur
ekziston mundësia qe kompania ne një te ardhme te ketë dalje te aseteve si pasoj e përmbushjes se
detyrimeve. Shuma e humbjeve kontigjente njihet si provizion nëse është e mundshme që ngjarjet
e ardhshme do ta konfirmojnë qe, detyrimi ka ndodhur në datën e bilancit të gjendjes dhe munde
te behet parashikim i arsyeshëm humbjeve.

2.17 Ngjarjet Pasuese
Ngjarjet pas përfundimit të vitit të cilat japin informacione shtesë për pozitën e kompanisë në
datën e bilancit të gjendjes (ngjarjet rregulluese) janë të reflektuara në pasqyrat financiare. Ngjarjet
pas përfundimit të vitit të cilat nuk janë ngjarje qe rregullojnë zërat e bilancit te gjendjes për atë
date janë shpalosur në shënime ne rastet kur këto shuma janë materiale.
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3. Prona, impiantet dhe pajisjet

Kosto
Me 1 Janar 2010
Blerjet gjate vitit
Shitjet / Hedhjet gjate vitit
Me 31 Dhjetor 2010

Totali

Toka

Ndërtesat

1,585

2,397
8

12,255
120

383
92

16,620
220

1,585

2,405

12,375

475

16,840

(369)
(135)

(2,124)
(717)

(161)
(83)

(2,679)
(935)

(504)

(2,841)

(268)

(3,614)

2,028
1,901

10,128
9,534

151
207

13,941
13,226

Zhvlerësimi i Akumuluar
Me 1 Janar 2010
Zhvlerësimi i vitit
Rregullimet e lidhura me shitje/ hedhje
Me 31 Dhjetor 2010

Vlera neto ne libra
Me 1 Janar 2010
Me 31 Dhjetor 2010

Automjete
dhe pajisje
tjera

Pajisjet dhe
makineritë

1,585
1,585
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4. Stoqet
Me 31 Dhjetor 2010

Me 31 Dhjetor 2009

186

192

186

(184)
8

Lënda e pare dhe stoqet rezerve
Minus: (Provizioni) për lëvizje te
ngadalshme dhe stoqe te vjetruara
Total stoqet neto

5. Llogarite e arkëtueshme dhe kërkesat tjera
Me 31 Dhjetor 2010

Me 31 Dhjetor 2009

4,348

3,339

(2,178)
2,170

(1,764)
1,575

35

37

2,205

1,612

Të arkëtueshmet tregtare
Konsumatorët vendore
Minus: (provizioni) për borxhe të këqija
dhe të dyshimta
Të arkёtueshmet e tjera
Total

Tabela e mëposhtme përmbledh lëvizjet në llogarinë e provizionit të borxheve të këqija:
2010

2009

Me 01 Janar

1,764

1,224

414

540

2,178

1,764

Lejimet për borxhe të këqija dhe të
dyshimta te njohura gjate vitit
Me 31 Dhjetor

6. Paraja dhe ekuivalentet e parasë

Llogarit rrjedhëse me bankat lokale
Paraja nё dorë

Me 31 Dhjetor 2010

Me 31 Dhjetor 2009

21
1

43

22

43
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7. Ekuiteti
Kapitali aksionar
Kompania është e regjistruar në Agjensionin Kosovar për Regjistrimin e Bizneseve më 31 Maj
2007. Sipas të dhënave nga dosja e Regjistrit, kapitali aksionar i Kompanisë ka shumën 25,000
Euro.
Rezervat
Rezervat të cilat më 01 Janar 2009 janë në shumën 15,110 mije euro, fillimisht njihen në gjendjen
fillestare të bilancit të gjendjes si diferenca në mes vlerës fer te aseteve neto të Kompanisë dhe
vlerës se kapitalit aksionar fillestar kontribuar nga aksionarët e Kompanisë. Rezervat zvogëlohen
çdo vit për pjesen e zhvlerësimit te aseteve të rivlerësuara.

8. Te hyrat e shtyera nga Grantet
2010

2009

Me 01 Janar
Shtesat gjate vitit
Te hyrat e njohura gjate vitit

175
175
(47)

198
(23)

Me 31 Dhjetor

303

175

9. Llogarite e pagueshme dhe detyrimet tjera
Me 31 Dhjetor 2010

Me 31 Dhjetor 2009

921
921

791
791

13

11

11
24

13
24

945

815

Kreditorët Tregtar
Furnizuesit Vendor
Detyrimet e tjera
Detyrimet ndaj punёtorёve për paga
Avancat e pranuara
Tjera
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10. Shitjet
Për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor
2010
2009
Shërbime te furnizimit me uji
2,806

Te ardhurat nga aktiviteti kryesor i biznesit

2,806

2,733
2,733

11. Kostoja e stafit
Për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor
2010
2009
Pagat neto
Tatimet dhe kontributet pensionale

942
154

827
132

1,096

959

12. Shpenzimet tjera operative
Për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor
2010
2009
Mirëmbajtja dhe riparimet
Shpenzime tjera administrative
Shpenzimet e tjera

190
36
169

102
93
159

Total shpenzimet tjera operative

395

354

13. Shpenzimet e tatimit në fitim
Bazuar në Ligjin mbi Tatimin ne Fitim te Korporatave 03-L-113 në fuqi 01 Janar2009, nga
Kompania kërkohet të paguajë normë të taksës nga 10% të fitimit të tatueshëm për vitin 2010
(vitin 2009; 10%), që kalkulohet në pasqyrën vjetore kthyese të tatimit në fitim.
Kompania ka pasur humbje nga operacionet e saj për 2010 dhe nuk ka detyrim tatimit në fitim
për periudhën referuese.

14. Ngjarjet pas datës se bilancit
Pas një barazmimi të bërë me Korporaten Energjetike te Kosovës (KEK) për shpenzimet e
rrymës, borxhi i Kompanisë ndaj KEK-ut per periudhen 2003 -2008 është rritur për 594,380.42
Euro. Korrigjimet e nevojshme për te reflektuar borxhin e ri ndaj KEK-ut dhe rritjen e humbjeve
te akumuluara jane bërë ne vititin 2011.
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15. Kontingjentet dhe detyrimet
Detyrimet tatimore
Librat tatimor dhe regjistrimet e Kompanisë për vitin 2010 nuk janë audituar nga autoriteti i
tatimor vendor. Detyrimet e tatimeve të kompanisë nuk mund të konsiderohen të përfunduara.
Taksa shtesë që mund të dalin gjatë inspektimit nuk mund të vlerësohen me saktësi.

16. Risku i menaxhimit financiar
Menaxhmi i riskut i Kompanisë bartet nga Bordi i Drejtorëve. Menaxhmi i riskut është i fokusuar
në pa parashikushmerin e tregjeve dhe ka per qellim të minimizoj efektet negative eventuale mbi
performancen biznisore të Kompanisë.

16.1

Risku kreditor

Kompania nuk ka koncetrime domethënëse të riskut kreditor. Maksimumi i ekspozimit të
Kompanisë ndaj riskut kreditor prezantohet nga shuma bartëse e secilit mjet financiar në bilancin
e gjendjes.

16.2 Menaxhimi i riskut kapital
Objektivat e Kompanisë, kur menaxhojn me kapital, janë të ruajnë mundësin që Kompania të
vazhdoj vijueshmërinë në mënyrë që të siguroj kthime për aksionaret dhe përfitime për palët tjera
te përfshira dhe të mirëmbaj një strukturë optimale të kapitalit , të ulë koston e kapitalit./
pjesmarrja e kapitalit vetanik te jet sa ma e madhe.

16.3 Vlerësimi i vlerës reale
Llogarit e arkëtueshme dhe kërkesat tjera te kompanisë, mjetet likuide si dhe detyrimet, kane afat
maturimi te shkurtër. Si rrjedhoje e kësaj vlera bartëse korrespondon me vlerën reale te tyre.
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